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ABSTRAK 

BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PERSFEKTIF DAKWAH 

MENURUT SAMSUL MUNIR AMIN 

Oleh 

Hawla Rizqiyah 

Bimbingan dan Konseling di Indonesia sampai saat ini masih 

mengembangkan dan menggunakan teori – teori barat . Pada umumnya teori – 

teori bimbingan dan konseling dari barat tersebut hanyalah didasarkan pada 

pemikiran manusia. Hal itu dilandaskan karena manusia sebagai makhluk 

sosial yang membutuhkan bantuan dari sesama manusia. Sementara manusia 

sebagai makhluk religious membutuhkan kebahagiaan ,ketenangan hidup dan 

kembali nya jiwa itu pada Yang Maha Kuasa dalam keadaan suci dan tenang 

juga. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan dan konseling yang berbasis 

religi. 

Samsul Munir Amin menawarkan bimbingan dan konseling Islam 

sebagai solusinya. Selain sebagai solusi, bimbingan dan konseling Islam juga 

memiliki peranan dalam pengembangan dakwah Islam. Bimbingan dan 

konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar 

mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, hingga dapat 

mecapai kebahagiaan dunia dan Akhirat. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa menurut Samsul Munir Amin 

Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT. Sedangkan 

Secara garis besar tujuan bimbingan dan konseling Islami membantu 

individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.  Dengan demikian tujuan 

bimbingan dan konseling Islam juga menjadi tujuan dakwah Islam.  

Dakwah melalui pelayanan bimbingan dan konseling Islam pada 

dasarnya merupakan dakwah dalam bentuk lisan dengan metode dakwah 

mau’ izhah hasanah , sebagaimana yang disebutkan dalam Al – Quran surah 

An – Nahl ayat 125.  Mau’izhah hasanah atau nasihat yang baik, maksudnya 

adalah memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu 

petunjuk – petunjuk yang searah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat 

diterima, berkenan dihati, menyentuh perasaan, lurus dipikiran, menghindari 

sikap kasar, dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audiens ( klien ). 

Kata Kunci : Bimbingan dan Konseling Islam Persfektif Dakwah 
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MOTTO 

 

   .......                     

            

Artinya : “ …… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” 

( Q.S Al – Maidah : [ 5 ]: 2 ) 

 

 

Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Niscaya Dia memperbaiki 

hubungannya dengan orang lain. Barang siapa yang memerhatikan urusan akhiratnya, 

Allah akan memerhatikan urusan dunianya. Barang siapa mejadi penasihat bagi 

dirinya sendiri, Allah akan menjadi penjaganya. 

( Ali Ibn Abi Thalib )
1
 

                                                             
1
 Ibrahim Elfiky, Teori Berfikir Positif, terjemahan Khalifurrahman Fath dan M. Taufik 

Damas ( Jakarta : Zaman, 2009 ), hlm 129.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

  Judul skripsi ini adalah “ Bimbingan Dan Konseling  Persfektif 

Dakwah Menurut Samsul Munir Amin “. Untuk mempermudah dalam 

memahami maksud skripsi ini penulis akan menjelaskan istilah – istilah dalam 

judul skripsi ini : 

Bimbingan dan Konseling  menurut Prayitno, bimbingan adalah 

sebagai proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada seorang atau 

beberapa orang individu baik anak – anak, remaja, dirinya sendiri, dan 

mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan 

dapat dikembangkan berdasarkan norma – norma yang berlaku.
1
 

Erhamwilda seorang ahli dalam bimbingan dan konseling mengutip 

pendapat Hamdani Bakhran Adz-Dzaky  mengenai Konseling , Hamdani 

Bakhran Adz- Dzaky berpendapat bahwa konseling  adalah suatu aktivitas 

memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman, kepada individu ( klien ) 

dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien mengembangkan potensi akal 

pikirannya, kejiwaannya, keimanannya, dan keyakinannya, serta dapat 

                                                             
1
 Prayitno,Erman Amti Dasar – Dasar Bimbingan Dan Konseling, ( Jakarta : Rineka Cipta,    

2013 ),  hlm 99. 



2 
 

menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar 

secara mandiri berdasarkan Al – Quran dan Hadits.
2
 

Dari penjelasan diatas dapat dicermati bahwa bimbingan dan 

konseling  merupakan proses pemberian bantuan atas dasar keikhlasan agar 

klien dapat mengembangkan potensi atau fitrah yang dimilikinya secara 

optimal dengan cara mengaplikasikan nilai – nilai yang ada di dalam Al – 

Quran  

Persfektif Menurut Kamus Bahasa Indonesia persfektif berarti 

gelombang atau pandangan, cara melukiskan suatu benda pada permukaan 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata. Perspektif diartikan sebagai 

cara pandang seseorang terhadap sesuatu atau penilaian seseorang mengenai 

suatu fenomena yang terjadi.
3
 

Dakwah menurut Samsul Munir Amin adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan pesan agama  

kepada oranglain agar mereka menerima ajaran  tersebut dan menjalankannya 

dengan baik dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat, dengan 

menggunakan cara – cara tertentu.
4
 

 

                                                             
2
Erhamwilda, Konseling i ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009 ), hlm 99, 

3 Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia , ( Surabaya : Fajar 

Mulya , 1996 )  hlm 288. 
4
 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling , ( Jakarta : Amzah, 2013 ), hlm 5. 
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Menurut Ahmad Mubarok, dakwah adalah suatu kegiatan untuk 

menyampaikan, mengajarkan, serta mempraktikan ajaran  di dalam 

kehidupan sehari – hari. 
5
 

Sedangkan menurut penulis, dakwah adalah kegiatan menyampaikan 

dan mengaplikasikan ajaran  ke dalam kehidupan sehari – hari dengan 

menggunakan metode tertentu agar mamapu mempengaruhi seseorang untuk 

bisa memperaktikan ajaran . 

Samsul Munir Amin, lahir di Suradadi Tegal, 19 Februari 1963 

merupakan lulusan S.1 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, dan 

Pasca Sarjana ( S.2 ) Studi , Universitas  Malang. Samsul Munir Amin 

memperoleh pendidikan Higher Education Leadership Dan Management 

Course, Centre For Educational Leadership di McGill University Monteral 

Canada tahun 2006. 
6
 

Samsul Munir Amin adalah seorang dosen di Universitas Sains Al – 

Quran ( UNSIQ ) Wonosobo, Jawa Tengah. Samsul Munir Amin kini 

mengabdikan diri sebagai seorang dosen di Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi,  Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Bahasa Dan 

Sastra, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Teknik.
7
 

                                                             
5
 Achmad Mubarok, Psikologi dakwah , ( Jakarta : Pustaka Firdaus : 2008 ), hlm 19 – 20.  

6
 Samsul Munir Amin, Op.Cit , hlm 293 - 294, 

7
 Ibid. 
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Disamping itu juga beliau adalah direktur “ Narasi Unggul “ sebuah 

lembaga masyarakat yang bergerak dibidang penelitian, pelatihan, pendidikan, 

dan pemberdayaan masyarakat. 
8
 

Dari pemaparan penegasan di atas maksud judul skripsi ini adalah 

suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis berupaya untuk mengetahui 

konsep – konsep atau pemikiran, tentang bimbingan dan konseling  dalam 

pandangan dakawah  atau dengan kata lain penelitian ini berusaha mengkaji 

secara cermat, atas pemikiran Samsul Munir Amin tentang bimbingan dan 

konseling  dalam persfektif dakwah . 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini 

dilakukan, yaitu: 

1. Seiring dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, 

da‟i semakin dituntut untuk mengembangkan berbagai metode dakwah 

yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. 

2. Penulis lebih mudah untuk mendapatkan literatur – literature yang 

berkaitan dengan judul yang penulis teliti. 

 

 

                                                             
8
 Ibid. 
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C. Latar Belakang 

Dalam pandangan , manusia merupakan makhluk yang terbaik, 

termulia, tersempurna di banding makhluk yang lain. Tetapi, sepanjang hidup 

manusia tidak pernah lepas dari masalah. Namun, jika bersabar maka Allah 

akan memberikan kabar gembira. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

Al – Quran Surat Al – Baqarah ayat 155: 

                       

           

Artinya : Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan,kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah - buahan. dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. ( Q.S Al – 

Baqarah : [ 2 ]: 155 ) 

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menguji manusia 

dengan kesulitan yang sewaktu – waktu seperti ketakutan, kelaparan dan 

kekurangan harta, dan kabar gembira atas kesabaran dalam menghadapi ujian 

tersebut adalah pahala yang tidak terukur.  

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, 

maupun makhluk religius yang menghadapi berbagai tantangan dan perubahan 

kehidupan yang tidak pernah lepas dari masalah. Manusia bermasalah dan 



6 
 

selalu ingin keluar dari masalahnya. Namun dalam hal ini ada individu yang 

mampu mengadapi ujian dan  masalahnya dengan bijak dan sabar, dan 

sebaliknya ada juga individu yang menghadapi ujian dan masalahnya dengan 

emosi yang tidak bisa terkendali, kadang kala ia sendiri tidak mampu 

mengahadapi masalahnya. Tidak jarang terjadi jika manusia mengalami satu 

masalah dan tidak mampu mengatasinya maka akan membuatnya mengalami 

masalah – masalah berikutnya. Masalah berikutnya tersebut seringkali 

bertambah kompleks dan bertambah sulit penyelesaiannya. Untuk itu seseorang 

individu membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu memecahkan 

masalahnya 
9
 

Kita sebagai manusia yang beriman harus membantu orang lain 

terutama dalam hal nasehat menasehati megenai kebenaran dan kesabaran. Hal 

ini sesuai Dalam Al – Quran Surat Al – „Asr ayat 3 : 

 

                         

 

Artinya : Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran ( Q.S Al – Asr :[ 103 ] 3 ) . 

Sesuai dengan Al – Quran Surat Al – Ashr ayat 3 mengenai saling 

nasehat menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran, bimbingan dan 

                                                             
9
 Erhamwilda,  Op.Cit,  hlm 71. 
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konseling bisa dijadikan alternative penting dalam membantu individu untuk 

memecahkan masalahnya. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian 

bantuan dari seorang ahli kepada individu yang membutuhkan bantuan untuk 

bisa menggali potensi diri dan mengambil keputusan yang bijak atas masalah 

yang dihadapi. 

Bimbingan dan Konseling di Indonesia sampai saat ini masih 

mengembangkan dan menggunakan teori – teori barat seperti pedekatan teori 

psikoanalisis dari pandangan Sigmun Freud, pendekatan eksistensial 

humanistik dari Rogers dkk, pendekatan gestalt dari Frederick Perls, 

pendekatan analisis transaksional yang dikemukakan oleh Eric Berne dan 

pendekatan lainnya. 
10

 

Pada umumnya teori – teori bimbingan dan konseling dari barat 

tersebut hanyalah didasarkan pada pemikiran manusia. Hal itu dilandaskan 

karena manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari 

sesama manusia. Sementara manusia sebagai makhluk religious membutuhkan 

kebahagiaan ,ketenangan hidup dan kembali nya jiwa itu pada Yang Maha 

Kuasa dalam keadaan suci dan tenang juga. Oleh karena itu, diperlukannya 

bimbingan dan konseling yang berbasis religi. 

Dengan memperhatikan perkembangan bimbingan dan konseling di 

Indonesia, yang perlu terus dikembangkan adalah teori dan pendekatan 

konseling yang sejalan dengan nilai – nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. 

                                                             
10

 Ibid, hlm 1-2 
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Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama  seharusya bimbingan dan 

konseling dilayani dengan pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling i.  

Upaya pengembangan terus dilakukan sebagai salah satunya adalah 

baru – baru ini didirikannya program studi Bimbingan dan Konseling  di 

berbagai perguruan tinggi , dan salah satu nya adalah di IAIN Raden Intan 

Lampung telah berdiri program study Bimbingan dan Konseling  di Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

Bimbingan dan konseling  dan dakwah memiliki tujuan yang sama 

yaitu memberikan bimbingan kepada umat  untuk betul – betul mencapai dan 

melaksanakan keseimbangan hidup dunia dan akirat. Dengan demikian tujuan 

bimbingan dan konseling  juga merupakan tujuan dari dakwah .
11

  

Pada dasarnya bimbingan dan konseling  bisa dijadikan salah satu 

metode berdakwah, yaitu metode dakwah memalui lisan. Oleh kerena itu, 

berdasarkan pemaparan diatas dalam skrpsi ini penulis akan membahas tentang 

“ BIMBINGAN DAN KONSELING  PERSFEKTIF DAKWAH MENURUT 

SAMSUL MUNIR AMIN“ , agar calon konselor  dari mahasiswa bimbingan 

dan konseling  memahami pandangan dakwah tentang bimbingan dan 

konseling , terutama dari Samsul Munir Amin sebagai seseorang yang 

berkecimpung dalam bidang dakwah dan konseling. 

 

 

                                                             
11

 Samsul Munir Amin, Op.Cit , hlm 45-47, 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : “ Bagaimana Bimbingan dan konseling  

persfektif dakwah menurut Samsul Munir Amin ? ” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

bimbingan dan konseling  persfektif dakwah menurut Samsul Munir Amin.   

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis  

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan akan menambah teori – 

teori bimbingan dan konseling yang dikaji pada jurusan BKI Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung. 

2. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan juru dakwah untuk 

mengembangkan metode dakwah yang dimiliki, khusus nya metode 

bimbingan dan konseling sebagai salah satu metode dakwah yang penting 

digunakan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan 

permasalahan. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Dari hasil Peneltian yang terdahulu tentang Bimbingan dan Konseling  

dan dakwah telah banyak dilakukan, terbukti dengan ditemukannya berbagai 

karya ilmiah yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Marzuqi Agung Prasetya, mahasiswa STIKES Muhammadiyah 

Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, dalam jurnal STAIN Kudus, 

tahun 2014, berjudul Korelasi Antara Bimbingan Dan Konseling  

Dan Dakwah. 
12

 Pada dasarnya jurnal ini memiliki kesamaan 

dengan skripsi yang penulis susun yaitu, mengenai pembahasannya 

tentang Bimbingan dan Konseling  dan dakwah. Jurnal ini berisi 

mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling   dan dakwah, 

dalam jurnal ini hanya menerangkan bahwa bimbingan dan 

konseling  dan dakwah mempunyai hubungan yang sangat erat. 

Namun, terdapat perbedaan antara jurnal dan skripsi ini yaitu, 

penulis lebih menerangkan mengenai pandangan dakwah terhadap 

bimbingan dan konseling  serta bimbingan dan konseling  sebagai 

metode dakwah, dan dalam penelitian ini penulis mengambil 

pendapat dari seorang tokoh yaitu Samsul Munir Amin. 

2. Baidi Bukhori, Mahasiswa UIN Walisongo, Jawa Tengah, 

Indonseia, dalam Jurnal STAIN Kudus, tahun 2014, berjudul 

                                                             
12

 Marzuqi Agung Prasetya, Kolerasi Antara Bimbingan dan Konseling  dan Dakwah, 

Jurnal STAIN Kudus,  Volume 8, No 2 ( Kudus : Agustus, 2015) 
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Dakwah Melalui Bimbingan Dan Konseling . Jurnal ini memiliki 

kesamaaan dengan skripsi ini yaitu, membahas tentang dakwah 

dan bimbingan konseling. 
13

 Jurnal ini membahas mengenai 

kolaborasi antara dakwah dan bimbingan dan konseling . Namun, 

terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis susun yaitu dalam 

segi penelitian, jurnal ini mengambil penelitian langung ke 

masyarakat sedangkan penulis mengambil penelitian study tokoh. 

3. Skripsi, Nisfatin Laila, Mahasiswa Institut Agama  Negeri     ( 

IAIN ) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, tahun 2013, Program 

S1 Bimbingan dan Penyuluhan  ( BPI ), berjudul  Pemikiran 

Anwar Sutoyo Tentang Bimbingan Dan Konseling  Dan 

Implementasinya Bagi Pengembangan Dakwah . oleh 2013. 
14

 

Skripsi ini membahas tentang pemikiran Anwar Sotoyo mengenai 

bimbingan dan konseling serta aplikasinya dalam dakwah . skripsi 

ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis susun yaitu  

mengenai bimbingan dan konseling  dan dakwah, serta dalam 

skripsi ini sama – sama menggunakan penelitian study tokoh. 

Namun, terdapat perbedaan dalam skripsi yang penulis susun 

dengan skripsi Nisfatin Laila yaitu penulis tidak menjelaskan 

                                                             
13

 Baidi Bukhori, Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling , Jurnal STAIN Kudus,Volume5   

No 1, ( Kudus : Juni, 2014 ), hlm 75 
14

 Laila Nisfatin, Pemikiran Anwar Sutoyo Tentang Bimbingan Konseling  dan 

Implementasinya Bagi Pengembangan Dakwah  , Program S1 Bimbingan dan Penyuluhan  ( BPI ), 

Institut Agama  Negeri ( IAIN ) Walisongo, Semarang ( Jawa Tengah : 2013 ), hlm 85. 
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pembahasan aplikasinya dalam dakwah, tetapi penulis lebih 

menekankan pandangan dakwah tentang bimbingan dan konseling 

, dan dari tokoh yang diambil pun berbeda. 

Karya ilmiah tersebut memang telah banyak memberi pembahasan 

tentang bimbingan dan konseling  dan dakwah. Pada dasarnya ketiga 

penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu berdakwah dengan menggunakan 

bimbingan dan konseling.  Namun, setelah penulis mentelaah penelitian 

tersebut, ada beberapa perbedaan dengan skripsi yang penulis susun.  

Perbedaan tersebut terletak pada  waktu, tempat, dan pemikiran tokoh yang 

penulis ambil.  

Disamping itu, bila dilihat pada pembahasannya juga terdapat 

perbedaan yakni dari segi judul dan tokoh yang penulis ambil , penulis 

membahas “  BIMBINGAN KONSELING  PERSFEKTIF DAKWAH 

MENURUT SAMSUL MUNIR AMIN” yang berarti penulis membahas 

tentang padangan dakwah mengenai bimbingan dan konseling  menurut 

Samsul Munir Amin. Sejauh pengematan penulis nampaknya belum ada yang 

meneliti, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustaaan 

(library reseacrch). Menurut Mestika Zed sebagaimana yang dikutip 
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Khoirunnisa Kepustkaaan ( Library research ) yaitu penelitian yang 

berdasarkan pada kajian tulisan – tulisan atau pustaka yang sesuai dan relevan 

dengan penelitian tersebut penelitian ini dilakukan lewat beragam informasi 

kepustkaan ( Buku, Ensiklopedi, Jurnal ilmiah, Koran , majalah dan   

dokumen ). 
15

 Study pustaka digunakan dalam penelitian ini karena efektif, 

dan efesien. 

2. Sumber Data  

Menurut Winarno Surakhmad sebgaimana yang dikutip Khoirunnisa , 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. 
16 

 Data di peroleh dari 2 

sumber yaitu : 

- Sumber Data Primer 

Menurut Marzuki yang dikutip oleh Khoirunnisa, sumber data 

primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati 

dan di catat untuk pertama kalinya. 
17 

Sedangkan menurut Sumardi Suryabrata yang dikutip oleh 

Khoirunnisa, data primer adalah sumber – sumber yang diberikan 

data langsung dari tangan pertama.
18 

 Dalam skripsi ini penulis 

menggunakan buku karangan Samsul Munir Amin yaitu, Ilmu 

                                                             
15 Khoirunnisa, Konsep Bimbingan dan Konseling Tenang Kualifkasi Kepribadian Konselor, ( 

Skripsi Program S1 Kependidikan , Institut Agama   Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2007) 

hlm 17. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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dakwah Jakarta tahun 2013 penerbit Amzah, dan Samsul Munir 

Amin, Bimbingan dan Konseling  Jakarta tahun 2013 penerbit 

Amzah sebagai sumber data primer. 

- Sumber Data Skunder  

Menurut Marzuki yang dikutip oleh Khoirunnisa, data skunder 

adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Jadi, 

data skunder berasal dari sumber kedua. 
19)

 Dalam hal ini artinya 

penulis mengumpulkan buku – buku sumber lain, data – data dari 

artikel, majalah – majalah, dan dokumen – dokumen lainnya yang 

menunjang dalam penulisan ini. Dalam skripsi ini penulis 

mengumpulkan beberapa jurnal, artikel  dokumen lain dan buku 

sebagai referesni tambahan mengenai bimbingan dan konseling 

buku – buku tersebut antara lain :  Jalaluddin Rahmat  Retorika 

Modern Sebuah Kerangka Teori Dan Prektk Berpidato ( 1982 ),  

Jamaluddin Kafie Psikologi Dakwah ( 1993 ), H.M. Arifin  

Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi ( 2000 ),                         

A  Hallen Bimbingan dan Konseling ( 2002 ), W.S Winkel, dan Sri 

Hastuti Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan ( 2004 ), 

Tohirin Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Di Madrasah             

( Bebasis Integrasi ) (2007), Thohari Musnamar Dasar-dasar 

Konseptual Bimbingan Konseling  ( 2009 ), Munir M, Metode 

                                                             
19

 Ibid,. hlm 18,  
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Dakwah ( 2009 ) , Munir M, dan Wahyu Ilahi, Managemen 

Dakwah,buku ( 2009 ), Moh Ali Aziz Ilmu Dakwah ( 2009 ), Isep 

Zainal Arifin Bimbingan Penyuluhan  Pengembangan Dakwah Melalui 

psikoterapi       ( 2009 ), Syamsu Yusuf dan A.Juntika Nur Hisan 

Landasan Bimbingan dan Konseling ( 2011 ), Komalasari, 

Gantina, dkk Teori dan Praktik Konseling ( 2011 ), Sofyan S 

Willis, Konseling Individual Teori dan Praktik ( 2013 ), Prayitno, 

dan Erman Amti, Dasar – Dasar Bimbingan dan Konseling ( 2013 

), Abdul Basit, Filsafat Dakwah ( 2013 ), Anwar Sutoyo, 

Bimbingan dan Konseling i ( Teori dan Praktik ) ( 2014 ). 

3. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorgansasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dikemukakan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya seperti disarankan data, 

pengorganisasian dan pengolahan data bertujuan menemukan tema dan 

hipotesis kerja yang akhirnya akan diangkat menjadi teori subtantif. 
20

 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif 

dan interpretasi. Menurut Nawawi dan Matini dalam bukunya yang berjudul 

penelitian terapan sebagaimana yang dikutip dalam skripsi Laila Nisfatin, 

                                                             
20

 Moleong Lexi j, Metodeologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya,     

2012 ), hlm 248. 
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deskripsi adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta 

– fakta yang tampak dan sebagaimana adanya.
21

 Data yang sudah terkumpul 

dan direpresentasikan harus disertai dengan penafsiran. Sedangkan 

interpretasi menurut Baker sebagaimana yang dikutip Laila Nisfatin, adalah 

melayani isi buku untuk setepat mungkin mampu mengungkap arti dan makna 

uraian yang disajikan.
22

 

Jadi, metode ini digunakan untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan data sehingga akan memperjelas kaitannya dengan 

masalah yang telah dikemukakan. 

                                                             
21

 Laila NIsfatin, Op.Cit, hlm 14. 
22

 Ibid. 
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BAB II 

BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI METODE DAKWAH 

A. Bimbingan dan Konseling Islam 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam 

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris“ Guidance “ 

dan . Secara harfiah istilah “ Guidance “ dari kata “ guide “ berarti ; 

mengarahkan ( to direct ), memandu ( to pilot ) , mengelola ( to manage ), dan 

menyetir ( to steer ). 
1
 

Menurut Dewa Ketut Sukardi, menjelaskan bahwa bimbingan 

merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang 

secara terus menerus dan sistematik oleh guru pembimbing agar individu atau 

kelompok individu menjadi pribadi yang  mandiri.
2
 

Menurut Gantina Komala Sari, dkk, Bimbingan ( Guidance ) dapat di 

maknai sebagai proses bantuan yang bertujuan membantu individu membuat 

keputusan penting dalam hidupnya yang biasanya terjadi pada seting 

pendidikan atau persekolahan. 
3
 

                                                             
1 Syamsu Yusuf, A.Juntika Nur Hisan Landasan Bimbingan Dan Konseling, ( Bandung :  PT 

Remaja Rosda Karya, 2011 ) hlm 5.  
2 Dewa Ketut Sukardi, dan Nila Kusmawati, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah ( 

Jakarta Rineka Cipta : 2008 ) , hlm 2. 
3
 Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, Karsih, Teori dan Teknik Konseling ( Jakarta : Indeks : 

2011 ) hlm 15. 
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Dari penjelasan diatas dapat dicermati bahwa bimbingan merupakan 

suatu proses pemberian bantuan secara berkesisnambungan dan sistematis 

kepada seseorang atau sekelompok agar dapat mengembangkan potensi dan 

kemampuannya secara mandiri. 

Sedangkan pengertian konseling Menurut W.S Winkel, konseling        

( Counseling ), dikaitkan dengan kata “ counsel “ yang diartika nasihat ( To 

obtain counsel )  ; anjuran, ( To give counsel ) dan pembicaraan ( To take 

counsel ). 
4
 

Menurut Sofyan S Willis, konseling adalah upaya bantuan yang 

diberikan seseorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap 

individu – individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut 

berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahanya, dan 

mampu menyesuiakan diri terhadap lingkungan yang selalu barubah.
5
 

Dari pengertian konseling yang dipaparkan oleh para ahli, maka dapat 

dicermati bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang 

diberikan oleh seorang ahli ( konselor ) kepada seorang individu yang 

memiliki masalah ( klien ) agar individu tersebut menemukan jalan keluar dari 

masalah dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. 

                                                             
4
 W.S Winkel, Sri Hastuti Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan ( Yogyakarta :  

Media Abadi : 2004 ) hlm 34.    
5
 Sofyan S.Willis, Konseling Individual Teori Dan Praktek ( Bandung : Alfabeta, 2013 ) 

 hlm 18. 
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Menurut Hallen A, Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses 

pemberian bantuan terarah, kontinyu, dan sistematis kepada setiap individu 

agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya 

secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai – nilai yang 

terkandung di dalam  Al  Qur’an  dan  Hadits  Rasulullah  ke dalam  dirinya, 

sehingga  ia dapat  hidup  selaras  dan  sesuai  dengan  tuntunan  Al Qur’an  

dan Hadits..
6 

Sebagaimana yang dikutip oleh Erhamwilda, Menurut Hamdani 

Bakran Adz – Dzaky adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, 

dan pedoman, kepada individu ( klien ) dalam hal bagaimana seharusnya 

seorang klien mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, 

keimanannya, dan keyakinannya, serta dapat menanggulangi problematika 

hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri berdasarkan 

Al – Quran dan Hadits.
7
 

Anwar Sutoyo sorang dosen Bibmbingan dan konseling di Universitas 

Negeri Semarang mengemukakan tentang Bimbingan dan konseling Islami 

berdasarkan hasil Seminar dan Lokakarya ( Semiloknas ) Bimbingan dan 

Konseling Islami II, sebagai berikut; pengertian binbingan dibedakan dengan 

pengertian konseling. (a) bimbingan Islami didefinisikan sebagai proses 

                                                             
6
  Hallen A,  Bimbingan dan Konseling, ( Jakarta : Ciputat Pers, 2002 ) , hlm 17. 

7
 Erhamwilda, Konseling Islami ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009 ),  hlm 99. 
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bantuan yang diberikan secara ikhlas kepada individu atau sekelompok 

individu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, 

dan untuk menemukan serta mengembangkan potensi – potensi mereka 

melaui usaha mereka sendiri, baik untuk kebahagiaan pribadi maupun 

kemaslahatan sosial. (b) konseling Islami didefinisikan sebagai proses 

bantuan yang berbentik kontak pribadi antar individu atau sekelompok 

individu yang mendapat kesulitan dalam suatu masalah dengan seorang 

petugas professional dalam hal pemecahan masalah, pengenalan diri, untuk 

mencapai realisasi diri secara optimal sesuai ajaran Islam. 
8
 

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dicermati bahwa 

bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan secara 

sistematis yang dilakukan seorang konselor kepada klien atas dasar keikhlasan 

agar klien dapat mengembangkan potensi atau fitrah yang di milikinya secara 

optimal dengan cara mengaplikasikan nilai – nilai yang ada di dalam Al – 

Quran dan Hadits, agar klien tersebut dapat mencapai kebahagiaan di dunia 

dan akhirat. 

 

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam 

Menurut Hamdan Bakran Adz-Dzaky sebagaimana yang dikutip oleh 

Mariansyah,tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah : 

                                                             
8
 Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islami ( Teori dan Praktik ) ( Yogyakarta :Pustaka 

Pelajar 2014 ) hlm 18-20. 
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a. Untuk menghasilkan perubahan, perbaikan, kesehatan, serta 

kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang dan damai                

( muthmainnah ), bersikap lapang dada ( radhiyah ), dan 

mendapatkan taufik dan hidayah-Nya ( mardhiyah ).
9
 

b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan 

tingkah laku yang memberikan manfaat baik diri sendiri, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah atau madrasah, lingkungan kerja, 

maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
10

 

c. Untuk mencerdaskan rasa pada indivdiu sehingga muncul dan 

berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong – menolong dan 

rasa kasih sayang.
11

 

d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga 

muncul danberkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada 

Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan 

menerima ujian-Nya.
12

 

e. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehinga dengan potensi itu 

indivdiu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan 

benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup; 

                                                             
9 Mariansyah Eka Saputra, Urgensi Bimbingan dan Konseling Islam di Madrasah Tsanawiyah 

Pelita Gedong Tataan Kabupeten Pesawaran , ( Skripsi Program S1 Kependidikan Islam, Institut 

Agama Islam  Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2012) hlm 30. 
10

 Ibid, hlm 30 – 31  
11

 Ibid, hlm 31  
12

 Ibid. 
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dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi 

lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.
13

 

Sedangkan menurut Erhamwilda, Tujuan dari bimbingan dan 

konseling Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Tujuan umum ( jangka panjang ) bimbingan dan konseling Islam 

secara implisit sudah ada dalam definisi bimbingan dan konseling 

Islam, yakni mewujudkan individu menjadi manusia seutuhnya 

agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.  

2. Tujuan khusus ( jangka pendek ) adalah membantu klien 

mengatasi masalahnya dengan cara mengubah sikap dan prilaku 

klien yang melangggar tuntunan Islam menjadi sikap dan prilaku 

hidup yang sesuai dengan tuntunan Islam.
14

 

Dengan demikian tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam 

merupakan tujuan yang ideal dalam rangka mengembangkan kepribadian 

muslim yang sesuai dengan tuntunan Islam. kepribadian yang sesuai dengan 

tuntunan Islam adalah pribadi yang Kaffah dan Insan Kamil. Individu yang 

Kaffah dan Insan kamil merupakan sosok individu yang sehat rohani ( mental 

atau psikis ) dan jasmani ( fisik ).  

Secara oprasional pribadi yang kaffah atau insan kamil  adalah 

individu yang mampu : Pertama, berfikir secara positif sebagai hamba Allah 

                                                             
13

 Ibid.  
14

  Erhamwilda, Op.Cit, hlm 119 – 120. 
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SWT, yang tugas utamanya adalah mangabdi kepada-Nya. Kedua, berfikir 

positif terhadap diri sendiri dan orang lain lingkungannya. Ketiga, 

mewujudkan potensi pikir dan zikir dalam kehidupan sehari – hari. Keempat, 

mewujudkan Akhlak al – karimah dan senantiasa berbuat ikhsan ( baik ) 

dalam kehidupan sehari – hari baik terhadap diri sendiri maupun 

lingkungannya.
15

 

 

3. Prinsip – Prinsip Bimbingan dan Konseling Islam 

Prinsip – prinsip bimbingan dan koseling Islam menurut Thohari 

Musnamar sebagaimana yang dikutip oleh Syifa’ Minhatun Nisa, adalah sebagai 

berikut : 

a. Membantu individu untuk mengetahi, mengenal dan memahami keadaan 

dirinya sesuai dengan hakikat ( mengingatkan kembali akan fitrahnya ).
16

 

b. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik 

dan buruknya , kekuatan dan kelemahan, sebagai sesuatu yang telah 

ditakdirkan oleh Allah. Namun, manusia hendaknya menyadari bahwa 

diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu bertawakkal kepada Allah 

SWT. 
17

 

 

                                                             
15
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c. Membantu individu memahami keadaan situasi dan kondisi yang 

dihadapinya.
18

 

d. Membantu individu menemukan alternative pemecahan masalahnya.
19

 

e. Membantu individu mengembangkan kemampuannya mengantisipasi 

masa depan, sehingga mampu memperkirakan akibat yang akan terjadi, 

sehingga membnatu mengingat untuk lebih berhati – hati dalam 

melakukan perbuatan dan bertindak.
20

 

 

4. Asas – Asas Bimbingan dan Konseling Islam 

Bimbingan konseling Islam berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-

Hadist,  serta  berbagai  landasan  filosofis  dan  landasan  keimanan. Dari 

landasan-landasan tersebut dapat dijabarkan asas-asas pelaksanaan 

bimbingan konseling Islam. Menurut Aunur Rahim Faqih sebagaimana dikutip 

Khoirunnisa, asas – bimbingan dan konseling Islam sebagai berikut : 

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat 

Bimbingan  konseling  Islam  tujuan  akhirnya  adalah membantu 

konseli, yakni orang yang dibimbing mencapai kebahagiaan   hidup   

yang   senantiasa   didambakan   oleh   setiap manusia, yakni 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua itu bisa tercapai  karena  

bimbingan  yang  diberikan  adalah  berlandaskan ajaran agama 
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Islam yang bisa menentramkan hati. 
21

 

b. Asas fitrah 

Bimbingan konseling Islam merupakan bantuan kepada konseli  

untuk  mengenal,  memahami  dan  menghayati  fitrahnya, atau   

mengenal   kembali   fitrahnya   tersebut   manakala   pernah 

“tersesat” serta menghayatinya, sehingga dengan demikian akan 

mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat karena 

bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya.
22

 

c. Asas “Lillahi ta’ala” 

Asas ini berarti pembimbing  melakukan  tugasnya  dengan penuh 

keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang dibimbing pun menerima  

atau  meminta  bimbingan  pun dengan  ikhlas  dan  rela, karena 

semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena dan 

untuk pengabdian kepada Allah semata.
23

 

d. Asas bimbingan seumur hidup 

Manusia  hidup  betapapun  tidak  ada  yang  sempurna  dan selalu 

bahagia. Dalam kehidupannya  mungkin saja manusia akan 

menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Maka bimbingan 

konseling Islam diperlukan selama hayat masih dikandung badan.
24
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e. Asas kesatuan jasmaniah-rohaniah 

Manusia dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan 

jasmaniah-rohaniah. Sehingga bimbingan konseling Islam 

memperlakukan  konselinya  sebagai makhluk  jasmaniah-rohaniah, 

tidak   memandangnya   sebagai   makhluk   biologis   semata   atau 

makhluk rohaniah semata. Bimbingan konseling Islam membantu 

individu untuk hidup dalam keseimbangan jasmaniah dan 

rohaniah.
25

 

f. Asas keseimbangan rohaniah 

Dalam   asas   ini   orang   yang   dibimbing   diajak   untuk 

mengetahui  apa-apa  yang  perlu  diketahuinya,  kemudian 

memikirkan  apa-apa  yang  perlu  dipikirkannya,  sehingga 

memperoleh  keyakinan,  tidak  menerima  begitu  saja,  tetapi  juga 

tidak menolak begitu saja. Konseli juga diajak untuk 

menginternalisasikan norma dengan mempergunakan semua 

kemampuan rohaniah potensialnya tersebut, bukan cuma mengikuti 

hawa nafsu semata.
26

 

g. Asas kekhalifahan manusia 

Manusia dipandang sebagai makhluk berbudaya yang mengelola 

alam seitar sebaik – baik nya. Sebagai khalifah manusia harus 
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memelihara keseimbangan ekosistem. Sebab problem – problem 

kehidupan kerap kali muncul dari ketidakseimbangan ekosistem 

tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Disinilah fungsi 

bimbingan konseling Islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat.
27

 

h. Asas pembinaan akhlaqul-karimah 

Disini bimbingan konseling memelihara, mengembangkan, 

menyempurnakan  sifat-sifat yang baik, seperti mulia, berlaku adil 

kepada semua orang, dan sebagainya. 
28

 

i. Asas kasih sayang 

Setiap  manusia  memerlukan  cinta  kasih  dan  rasa  sayang dari 

orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan 

menundukkan  banyak hal. Bimbingan  konseling  Islam dilakukan 

dengan berlandaskan kasih dan sayang, sebab hanya dengan kasih 

sayanglah bimbingan konseling Islam akan berhasil.
29

 

j. Asas saling menghargai dan menghormati 

Dalam  bimbingan  konseling  Islam,  kedudukan  konselor dan  

konseli  adalah  sama  atau  sederajat,   perbedaannya   hanya 

terletak   pada   fungsinya,   yakni   pihak   yang   satu   memberikan 
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bantuan dan yang satu lagi menerima bantuan. Sehingga hubungan 

yang  terjalin  diantara  kedua  pihak  adalah  saling  menghormati 

sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah.
30

 

k. Asas kemaujudan individu 

Bimbingan konseling Islam memandang seseorang individu 

merupakan  suatu  maujud  (eksistensi)  tersendiri.  Individu 

merupakan hak, perbedaan individu dari yang lainnya, dan 

mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai kosekuensi dari haknya 

dan kemampuan fundamental potensial rohaniah. Artinya individu 

mampu merealisasikan dirinya secara optimal, termasuk dalam 

mengambil keputusan. 
31

 

l. Asas sosialitas manusia 

Dalam   bimbingan   konselling   Islam,   sosialitas   manusia diakui  

dengan  memperhatikan  hak  individu,  hak  individu  juga diakui   

dalam   batas   tanggung   jawab   sosial.   Jadi   bukan   pula 

liberalism,  dan masih  pula ada hak “alam”  yang harus dipenuhi 

manusia, begitu pula hak Tuhan.
32

 

m. Asas keselarasan dan keadilan 

Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, 
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keserasian dalam segala segi. Sehingga dengan bimbingan konseling 

Islam, individu diajarkan agar mempunyai pikiran untuk berlaku adil 

terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak alam semesta dan 

juga hak Tuhan.
33

 

n. Asas musyawarah 

Bimbingan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah,  

artinya  antara  konselor  dan  konseli  terjadi  dialog yang baik, satu 

sama lain tidak saling mendiktekan, tidak ada perasaan tertekan dan 

keinginan tertekan.
34

 

o. Asas keahlian 

Bimbingan  konseling  Islam  dilakukan  oleh  orang-orang yang 

memang memiliki kemampuan,  keahlian di bidang tertentu, baik 

keahlian dalam metodologi, teknik-teknik bimbingan dan konseling   

maupun   dalam  bidang   yang   menjadi   permasalahan bimbingan 

dan konseling.
35

 

 

5. Kriteria Kepribadian Konselor Muslim 

Menurut Thohari Musnamar dkk sebagaimana yang dikutip Syamsu 

Yusuf dan A. Juntika Nurhisan mengemukakan bahwa kepribadian yang 

baik konselor yaitu :  
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a. Shiddiq, mencintai dan membenarkan kebenaran. 

b. Amanah, bisa dipercaya. 

c. Tabligh, mau menyampaikan apa yang layak disampaiikan. 

d. Fatonah, cerdas atau berpengetahuan. 

e. Mukhlis, ikhlas dalam menjalankan tugas. 

f. Sabar, artinya ulet, tabah, tidak mudah putus asa, tidak mudah 

marah, dan mau mendengar keluh kesah klien dengan penuh 

perhatian. 

g. Tawadlu, rendah hati atau tidak sombong. 

h. Saleh,artinya mencintai melakukan, membina, dan menyokong 

kebaikan. 

i. Adil, mampu mendudukan persoalan secara proposional, dan 

j. Mampu mengendalikan diri, menjaga kehormatan diri dan klien.
36

 

 

B. Dakwah  

1. Pengertian Dakwah  

Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa arab “ 

da’wah”. Da’wah mempunyai tiga huruf asal, yaitu dal, a’in dan wawu. Dari 

ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dengan ragam makna. Makna – 

makna tersebut adalah memangggil, mengundang, minta tolong, memohon, 

menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, 

mendoakan, meratapi. 
37

 

Menurut H. M Arifin, dakwah mengandung pengertian sebagai suatu 

kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya 

yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi 

orang lain baik secara individual maupun secara kelompok agar supaya 
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timbul dalam dirinya seuatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta 

pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang di sampaikan 

kepadanya tanpa ada unsur – unsur pakasaan. 
38

 

Abdul Basit berpendapat dalam buku nya yang berjudul filsafat 

dakwah bahwa, ada tiga gagasan pokok mengenai dakwah Islam yaitu : 

a. Pertama, dakwah merupakan proses kegiatan mengajak kepada jalan 

Allah, aktivitas mengajak tersebut bisa berbentuk tabligh                      

( penyampaian ), taghyir ( perubahan, internalisasi dan 

pengembangan ), dan uswah ( keteladanan ). 

b. Kedua, dakwah merupakan proses persuasi ( mempengaruhi ), 

Berbeda dengan hakikat yang pertama mempengaruhi tidak hanya 

sekedar mengajak, melainkan membujuk agar objek yang dipengaruhi 

itu mau ikut dengan orang yang mempengaruhi. 

c. Dakwah merupakan sebuah sistem yang utuh. Ketika seseorang 

melakukan dakwah peling tidak ada tiha sub-sistem yang tidak bisa 

dipisahkan yaitu da’i, mad’u, dan pesan dakwah.
39

 

 

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan 

mengenai dakwah, dakwah adalah suatu kegiatan menyampaikan dan 

mengaplikasikan ajaran Islam kedalam kehidupan sehari – hari dengan 

menggunakan metode tertentu agar mampu mempengaruhi seseorang untuk 

bisa memperaktikan ajaran Islam tanpa adanya unsur – unsur keterpaksaan. 
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2. Unsur – Unsur Dakwah 

a. Pelaku Dakwah ( Da’i ) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baiklisan, 

tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan secara Individu, kelompok 

atau lewat organisasi / lembaga. 
40

 

b. Penerima Dakwah ( mad’u ) 

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau 

manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, 

bak manusia yang beragama maupun tidak.
41

 

c. Materi ( Maddah ) Dakwah 

Materi Dakwah adalah isi pesan atau materi yang di 

sampaikan da’i kepada mad’u.
42

 

d. Metode ( Thariqah  ) Dakwah  

Metode adalah cara yang telah terpikir baik – baik dan teratur 

untuk mencapai sesuatu maksud. Jadi, pengertian metode dakwah 

adalah cara yang teratur dan sistematis dan terkonsep dengan baik 

untuk mencapai perubahan kepada kodisi yang lebih baik sesuai 

dengan ajaran Islam.
43
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 M. Munir, Wahyu Ilahi, Managemen Dakwah, ( Jakarta : Kencana, 2009 ) hlm 21 - 22. 
41

 Ibid, hlm 23.  
42

 Ibid, hlm 24. 
43 Ibid  



33 
 

e. Media Dakwah 

Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk  mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, 

alat atau media ini dapat berupa material mapun immaterial, termasuk 

di dalamnya adalah organisasi, dana, tempat dan juga bahasa.
44

 

f. Efek ( Atsar ) Dakwah 

Dalam setiap aktifitas dakwah pasti menimbilkan reaksi. Efek 

kognitif terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan 

transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. 
45

 

 

3. Metode dakwah 

Landasan umum mengenai metode dakwah terdapat dalam firman 

Allah SWT :  
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Artinya : Serulah ( manusia ) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat 

dari jalan.Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang – orang yang 

mendapat petunjuk ( Q.S  An – Nahl : [ 16 ] : 125 ). 

  

 Pada ayat tersebut terdapat metode dakwah yang akurat. Kerangka 

dasar tentang metode dakwah yang terdapat pada ayat tersebut adalah Al – 

Hikmah, Mau’ izatul Hasanah, Mujadalah Billati Hiya Ahsan. 

a. Metode Al – Hikmah 

Al – Hikmah dalam Al – Qur’an disebutkan sebanyak 20 kali. 

Al – hikmah di artikan pula sebagai al – adl ( keadilan ), Al – haq ( 

kebenaran ), Al – hilm ( ketabahan ), Al - ilm (  pengetahuan ), dan An 

– nubuwah ( kenabian ). Disamping itu al – hikmah juga diartikan 

sebagai menempatkansesuatu pada porposiya. 
46

 

Metode Al – hikmah yaitu berdakwah dengan memerhatikan 

situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada 

kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran agama 

Islam selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan.
47

 

 

b. Metode Mau’ izatul Hasanah, 

Mau’izatul Hasanah yaitu berdakwah dengan memberikan 

nasihat – nasihat atau menyampaikan ajaran – ajaran Islam dengan 
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kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu 

dapat menyentuh hati mereka. 
48

 

c. Metode Mujadalah Billati Hiya Ahsan,  

Mujadalah Billati Hiya Ahsan yaitu berdakwah dengan cara 

bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik – baiknya 

dengan tidak  memberikan tekanan – tekanna yang memberatkan pada 

komunikasi yang menjadi sasaran dakwah. 
49

 

 

4. Kriteria Da’i 

Menurut Al-Bayanuni sebagaimana yang dikutip oleh Moh.Ali Aziz 

mengemukakan persyaratan pendakwah sebagai berikut : 

a. Memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang didakwahkan. 

b. Menjalin hubungan yang erat dengan  mitra dakwah 

c. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan. 

d. Ilmunya sesuai dengan perbuatannya dan konsisten ( Istiqomah ) 

dalam pelaksanaannya. 

e. Memiliki kepekaan yang tajam.  

f. Bijak dalam mengambil metode. 

g. Perilakunya terpuji. 

h. Berbaiksangka dengan umat Islam. 

i. Menutupi cela orang lain. 

j. Berbaur dengan  masyarakat jika dipandang baik untuk dakwah dan 

menjauh jika justru tidak menguntungkan.  

k. Menempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya dan 

mengetahui kelebihan masing – masing individu. 

l. Saling memebantu, saling bermusyawarah, dan saling menasihati 

dengan sesama pendakwah.
50
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5. Bimbingan dan Konseling Sebagai Metode Dakwah 

Al-Qur’an dan al-Hadis Nabi SAW. tidak sedikit berbicara tentang 

metode dakwah. Moh. Ali Aziz  mencantumkan Bimbingan dan Konseling 

sebagai salah satu metode dakwah.
 
Dakwah Islam terdiri dari beberapa 

bentuk, yaitu: 

a. Dakwah bil-Hal,  yaitu dakwah melalui amal shaleh yang 

dilakukan, amal dan aktivitas tersebut dapat ditiru oleh mad’u dan 

dapat juga memberi manfaat bagi dirinya. Metode dakwah yang 

termasuk   dalam bentuk ini antara lain ialah metode dakwah 

kelembagaan dan metode pemberdayaan masyarakat.
51

 

b. Dakwah  bil-  Lisan,  yaitu  penyampaian  pesan  dakwah  dengan  

lisan.  Yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah metode 

ceramah atau pidato (public speaking), nasihat, diskusi dan debat 

serta bimbingan dan konseling. 
52

 

c. Dakwah bil-kitabah, yaitu penyampaian pesan dakwah dengan 

menggunakan media  tulis.  Dalam  kategori  ini,  dakwah  

menggunakan  metode  karya tulis seperti bulletin, makalah, buku 

dan majallah. Karya tulis dapat dipublikasikan melalui media sosial 

(media cetak)  atau media elektronik.
53

 

Istilah bimbingan dan konseling Islam dalam bingkai ilmu dakwah 
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adalah Irsyad Islam. Irsyad Islam berarti proses pemberian bantuan terhadap 

diri sendiri ( Irsyad nafsiah ), Individu ( Irsyad fardiyah ), atau kelompok 

kecil ( Irsyad fi’ah qalilah ) agar dapat keluar dari berbagai kesulitan untuk 

mewujudkan kehidupan pribadi, individu, kelompok yang salam, hasanah, 

thayibah, dan memperoleh ridha Allah dan dunia akhirat.
54

 

Bimbingan  dan  Konseling  (BK)  atau  Bimbingan  dan  

Penyuluhan  (BP) termasuk dalam kategori dakwah bil-lisan. Dalam kaitan 

ini, BK berhubungan dengan ilmu komunikasi sebagai sarana konsultasi. 

Konseling dilaksanakan oleh da’i yang bertindak selaku konselor dan   

mad’u bertindak selaku klien. Dalam hubungan ini konselor harus 

membantu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam 

hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu ini dan 

waktu yang akan datang.
55

 

Pembinaan pribadi (individu) dalam konteks dakwah lebih tepat 

menerapkan Bimbingan Konseling Islam, yaitu pembinaan mad’u melalui 

suatu konseling yang terencana dan sistematis untuk membimbingnya melalui 

jalan Islam menuju kepribadian muslim dalam keluarga dan masyarakat. 

Dengan menerapkan prinsip - prinsip psikologi Islam, pendakwah (konselor) 

akan mengarahkan mad’u keluar dari problemnya sendiri dan membawanya 
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menuju jalan yang benar sesuia dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW 

berperan sebagai pembimbing rohani individu dan masyarakat, tidak sedikit 

problema mad’u yang diselesaikannya melalui ajaran Islam sehingga dapat 

membentuk masyarakat madani yang kuat dan bersahaja. 
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BAB III 

BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PERSFEKTIF DAKWAH 

MENURUT SAMSUL MUNIR AMIN 

A.  Biografi Samsul Munir Amin 

1. Kelahiran dan Keluarga Samsul Munir Amin 

Drs. Samsul Munir Amin, M.A. lahir di Suradadi Tegal, 19 Februari 

1963. Putra pertama dari pasangan KH.Aminuddin dan Hj. Aminah. Semasa 

kecil belajar agama Islam kepada kakek nya  KH. Abdul Latif ( Almarhum ), 

dan ayahnya KH. Aminuddin di kampung halamnnya Suradadi, sebuah desa 

di ibukota kecamatan di jalur Pantura antar Tegal- Pemalang. 
1
 

Samsul Munir Amin menikah dengan Indariati, S.Ag pada tanggal 19 

Desember 1993, dan saat ini dikaruniai 3 orang anak yang bernama Isma 

Farikha Latifatun Nuzulia, Fahmi Wahyu Muhammad, dan Arina Alva 

Camalia.
2
 

 

2. Riwayat Pendidikan dan Karya – Karya Samsul Munir Amin  

Pendidikan formalnya di tempuh di SD Negeri 3 Suradadi Tegal tahun 

1975, merangkap di MI Salafiyah Suradadi Tegal tahun 1975,  kemudian 

SMP Islam Pemalang tahun 1979, MAN Buntet Pesantren Cirebon tahun 
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hlm 393. 
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1982, S1 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 1990, Program 

Pasca sarjana ( S2 ) Studi Islam Universitas Islam Malang ( UNISMA ) tahun 

2001. Pernah nyantri di pesantren Salafiyah Pemalang tahun 1979, Pesantren 

Buntet Cirebon tahun 1982, Pesantren Kauman Kaliwungu Kendal tahun 1983 

dan Pesantren Al - Fattah Mangkang Semarang tahun 1990. Serta 

memperoleh pendidikan Higher Education Leadership Dan Management 

Course, Centre For Educational Leadership di McGill University Monteral 

Canada tahun 2006.
3
 

Ketika kelas 3 MAN Buntet Pesantren Cirebon tahun 1982 tulisannya 

mulai dimuat di media massa, demikian pula ketika menjadi mahasiswa di 

IAIN Walisongo Semarang, maupun ketika sudah menjadi dosen di 

Universitas Sains Al – Quran ( UNSIQ ) Wonosobo. 
4
 

Berikut Karya Samsul Munir Amin yang telah diterbitkan antara lain : 

a. Dan Pastur Pun Berthawaf, penerbit Lazuardi, Yogyakarta, 2003. 

b. Biografi KH.Muntaha Al – Hafidz, Ulama Multdimensi, Penerbit 

UNSIQ berkerja sama dengan Pondok pesantren Al – Asy’ariyah 

Wonosobo, 2004. 

c. Bidadari Qur’ani, Penerbit Insania Citta Press, Yogyakarta, 2004. 

d. Sorga Di Bawah Kaki Ibu, Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 

2005. 
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4
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, ( Jakarta : Amzah, 2013 ) hlm  323. 
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e. Pintu Surga Telah Terbuka, Penerbit Amzah, Jakarta, 2005. 

f. Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Penerbit Amzah, Jakarta, 2005. 

g. Kamus Ilmu Tasawuf, Penerbit Amzah, Jakarta, 2005.
5
 

h. Kisah – Kisah Hikmah Mukjizat Rasulullah SAW, Penerbit Amzah, 

Jakarta, 2006. 

i. Kiat Sukses Berdakwah ( Terjemah dari Qudwah Hasanah Fi Manhaj 

Ad – Dakwah Ila Allah ), Penerbit Amzah, Jakarta, 2007. 

j. Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, Penerbit Amzah, 

Jakarta, 2007. 

k. Kenapa Harus stress, Penerbit Amzah, Jakarta, 2007. 

l. Mengapa Harus Shalat ( Terjemah dari Limadza Nushali ), Penerbit 

Amzah, Jakarta 2007. 

m. Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, Penerbit Amzah, Jakarta 2008. 

n. The World Idol Muhammad Rasulullah, Penerbit Amzah, Jakarta, 

2008. 

o. Kisah Sejuta Hikmah Kaum Sufi, Penerbit Amzah, Jakarta 2008. 

p. Energi Dzikir, Penerbit Amzah, Jakarta, 2008. 

q. Karomah Para Kiyai, Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2008. 

r. Sayyid Ulama Hijaz, Biografi Syekh Nawawi Al – Batani, Penerbit 

Pustaka pesantren, Yogyakarta, 2008. 
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 Samsul Munir Amin, Kisah – Kisah Hikmah Mukjizat Rasulullah SAW, ( Jakarta : Amzah,  

2006 ),  hlm 307. 
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s. Menanti Sang Buah Hati, Penerbit Amzah, Jakarta, 2009. 

t. Percik Pemikiran Para Kiai, Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 

2009. 

u. Wirid Penangkal Setan, Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 

2009.  

v. Ilmu Dakwah, Penerbit Amzah, Jakarta, 2009 

w. Sejarah Peradaban Islam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2009. 

x. Kisah – Kisah Dalam Al  - Qur’an, Penerbit Jahabersa, Kuala Lumpur, 

Malaysia, 2009. 

y. Kisah – Kisah Perjuangan Para Sahabat Rasulullah, Penerbit 

Jahabersa, Kuala Lumpur, Malaysia, 2009. 

z. Bimbingan dan Konseling Islam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2013.
6
 

 

3. Aktifitas Samsul Munir Amin 

Setamat dari IAIN Walisongo beliau menjadi tenaga edukatif di 

Institut Ilmu Al – Quran ( IIQ ) yang sekarang menjadi Universitas Sains Al – 

Quran ( UNSIQ ) Wonosobo, hingga beliau dipercaya untuk menjadi dekan di 

Fakultas dakwah dan Komunikasi, dan Wakil Dekan di Fakultas Bahasa dan  

Sastra di Universitas Sains Al – Quran ( UNSIQ ) Wonosobo, sebuah 

                                                             
6 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, Op.Cit,  hlm 396. 
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perguruan tinggi yang berdampingan dengan Pondok Pesantren Tahfizul 

Qur’an Al – Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo. 
7
 

Di Universitas Sains Al – Quran ( UNSIQ ) Wonosobo beliau 

mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 

Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Bahasa Dan Sastra, Fakultas 

Ekonomi Dan Fakultas Teknik. Di samping itu juga beliau adalah direktur “ 

Narasi Unggul “ sebuah lembaga masyarakat yang bergerak dibidang 

penelitian, pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
8
 

Pada Januari 2001 beliau mewakili UNSIQ Wonosobo, bersama para 

rektor dan pimpinan BKS-PITS ( Badan Kerja Sama – Perguran Tinggi Islam 

Swasta ) sebuah federasi Perguruan Tinggi Islam Swasta Se- Indonesia, 

bertemu dengan Presiden ke – 4 RI KH.Abdurrahman Wahid di Istana 

Negara. Pada tahun 2006 mewakili UNSIQ Wonosobo bersama para dosen 

Perguruan Tinggi Islam memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan 

Higher Education Leadership Dan Management Course, Centre For 

Educational Leadership di McGill University Monteral Canada.
9
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B. Pemikiran Samsul Munir Amin Mengenai Dakwah 

Menurut Samsul Munir Amin secara etimologi dakwah dan tabligh itu 

merupakan suatu proses penyampaian ( Tabligh ) atas peran pesan tertentu 

yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memnuhi 

ajakan tersebut.
10

  

Sedangkan secara terminologi dakwah adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan pesan agama Islam 

kepada oranglain agar mereka menerima ajaran Islam tersebut dan 

menjalankannya dengan baik dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun 

akhirat, dengan menggunakan cara – cara tertentu.
11

  

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu. tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah 

atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Menurut samsul munir 

Amin tujuan dakwah di bagi menjadi 2, yaitu : 

1. Tujuan umum  

terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan 

akhirat yang diridhai Allah SWT.12  

 

                                                             
10

 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Op.Cit, hlm 2. 
11

 Ibid, hlm 5. 
12 Ibid, hlm 59 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam 

untuk selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT.  

b. Membina mental agama ( Islam ) bagi kaum yang masih 

muallaf.
13

 

c. Mengajak manusia agar beriman kepada Allah ( memeluk 

agama Islam ). 

d. Mendidik dan mengajar anak – anak agar tidak  menyimpang 

dari fitrahnya. 
14

 

Selain tujuan dalam suatu aktivitas dakwah yang berupa ajakan, 

melahirkan suatu poses penyampaian memerlukan beberapa unsur, paling 

tidak terdapat beberapa unsur yang harus ada . Menurut Samsul Munir Amin 

unsur – unsusr dakwah tersebut adalah : 

1. Subjek Dakwah  

Subjek dakwah adalah pelaku dakwah, Faktor Subjek dakwah sangat 

menentukan keberhasilan aktivitas dakwah. Maka dakwah dalam hal 

ini atau lembaga dakwah hedak mampu menjadi penggerak dakwah 

yang professional.
15

 

 

                                                             
13 Ibid, hlm 63.  
14

Ibid, hlm 64 . 
15

 Ibid, hlm 13. 
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2. Metode Dakwah  

Metode dakwah yaitu cara – cara penyampaina dakwah, baik inidvidu, 

kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan – pesan 

dakwahtersebut mudah diterima.
16

 

3. Media dakwah  

Media dakwah adalah alat untuk menyampikan pesan – pesan dakwah. 

Penggunaan media dakwah yang tepat akan mengasilkan dakwah yang 

efektif. 

4. Materi dakwah 

Materi dakwah adalah isi dari pesan – pesan dakwah Islam. Pesan atau 

materi dakwah harus disampaikan secara enarik tidak monoton 

sehingga merangsang objek dakwah untuk mengkaji tema – tema 

Islam.
17

 

5. Objek Dakwah   

Objek Dakwah yaitu masyarakat sebagai penerima dakwah. 

Masyarakat baik individu maupun kelompok, sebagai objek dakwah, 

memiliki strarta dan tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini sorang da’i 

dalam aktivitas dakwahnya, hendkanya memahami karakter dan siapa 

yang akan menerima pesan – pesan dakwahnya. 
18
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 Ibid. 
17

 Ibid, 14. 
18

 Ibid , hlm 15. 
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 Landasan umum mengenai metode dakwah adalah Al – Quran Suarh 

An – Nahl ayat 125. 
19

 Pada ayat tersebut terdapat metode dakwah  yang 

akurat  kerangka dasar tentang metode dakwah yang terdapat pada ayat tersbut 

adalah:  

a. Bi – Al – Hikmah 

Suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah 

mampu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek 

dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkannya  atas 

kemauan sendiri tanpa ada paksaaan atau merasa tertekan.
20

 

b. Mau’izhah Hasanah 

Suatu pendekatan denagn cara memberikan nasihat kepada orang lain 

dengan cara yang baik, yaitu petunjuk – petunjuk yang searah 

kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan dihati, 

menyentuh perasaan, lurus dipikiran, menghindari sikap kasar, dan 

tidak mencari atau menyebut kesalahan audiens ( klien ). 

c. Mujadalah 

Suatu pendekatan berdiskusi dengan cara yang baik dari cara – cara 

diskusi yang ada. Metode ini merupakan cara yang terakhir yang 

digunakan untk berdakwah manakala kedua cara terakhir yang 
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 Ibid, hlm 98. 
20

 Ibid. 
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digunakan untuk orang – orang yang taraf berfikirnya cukup maju, dan 

kritis. 
21

 

Seorang da’i  sebagai subjek dakwah harus mampu menyesuaikan 

diri dan mengarahkan pesan dakwahnya sesuai dengan tingkat berpikir dan 

lingkup pengalaman objek dakwahnya, agar tujuan dakwah sebagai ikhtiar 

untuk mengaktualisasikan nilai – nilai ajaran Islam kedalam kehidupan 

pribadi atau masyarakat dapat terwujud.  

Berikut kompetensi yang harus dimiliki juru dakwah menurut Samsul 

Munir Amin: 

1. Kemampuan berkomunnikasi 

Dakwah adalah kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang 

berarti disana ada proses komunikasi, proses bagaimana agar suatu 

pesan da’I ( komunikator ) dapat sampai pada komunikan sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh da’i.
22

 

2. Kemampuan Penguasaan Diri 

Seorang da’I ibarat seorang pemandu yang bertugas mengarahkan 

dan membimbing kliennya untuk mengenal dan mengetahui serta 

memahami objek – objek yang belum diketahui dan perlu diketahui. 

Oleh karena itu, sebagai pemandu da’i harus mampu menguasai diri 
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 Ibid, hlm 100. 
22

 Ibid,  hlm 79. 
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jangan sampai mengesankan sifat – sifat sombong, angkuh, dan kaku, 

karena sifat – sifat tersebut hanya akan menciptakan kerenggangan 

komunkasi yang berakibat pada kerenggangan audiens                        

( komunikan ) untuk dekat dengan komunikatornya ( da’i ).
23

 

3. Kemampuan Pengetahuan Psikologi 

Sebagai komunikator agar dapat berkomunikasi dengan 

komunikanya dengan efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan, 

maka ia harus berpengetahuan dan memahami bidang psikologi, 

karena dengan memahami pengetahuan ini ia akan dapat bersikap 

bijaksana dan pantang purus asa dalam menghadapi komunikannya 

yang sikap dan kepribadiannya beraneka ragam.
24

 

4. Kemampuan Pengetahuan Kependidikan. 

Da’i adalah sebagai pendidik yang berusaha meningkatkan, dan 

mengembangkan kedewasaan anggota masyarakat sehingga mereka 

menjadi manusia yang bertangggung jawabbaik pada dirinya sendiri 

sebagai hamba Allah maupun pada orang lain sebagai sesama 

anggota masyarakat. Sebagai pendidik, sudah semestinya da’i harus 

mengerti dan memahami ilmu – ilmu yang berkaitan dengan 
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 Ibid, hlm 79 -80 . 
24

 Ibid, hlm 80. 
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pendidikan ( tarbiyah ) baik dalam bisang tekniknya, metode ataupun 

strateginya, sehingga akan mudah dicapai tujuan dakwah.
25

 

5. Kemampuan Pengetahuan di Bidang Pengetahuan Umum. 

Keanekaragaman pengetahuan dan pendidikan anggota masyarakat 

menuntut da’i membekali dengan seperangkat pengetahuan yang 

dapat menjadikan da’i tidak ketinggalan informasi di badingkan 

anggota masyarakatnya. Apalagi di alam pembangunan seperti 

sekarang ini masyarakat selalu dilecut dan dipacu oleh informasi dan 

teknologi. Da’i yang hidup pada masyarakat tersebut sudah tentu 

harus dapat mengimbanginya informasi – informasi up to date, agar 

keberadaannya di masyarakat tidak di sepelekan.
26

 

6. Kemampuan di Bidang Al – Qur’an 

Al – Qur’an adalah wahyu Allah yang merupakan sumber utama        

( Pokok ) materi dakwah. Isi Al – Qur’an sifatnya umum sesuai 

eksistensinya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menguasai 

kitab suci Al – Qur’an adalah keharusan yang tidak bisa di tawar – 

tawar bagi seorang da’i. penguasaan terhadap Al – Qur’an ini baik 

dalam bidang membacanya, maupun penguasaan dalam memahami 

dan menginterpretasikan ayat – ayat Al – Qur’an.
27
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 Ibid, hlm 81. 
26

 Ibid, hlm 81 – 82. 
27

 Ibid, hlm 82 – 83. 
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7. Kemampuan Pengetahuan di Bidang Ilmu Hadis 

Kalau Al – Qur’an sebagai sumber utama dalam Islam maka hadis 

adalah sumber kedua. Hadis sama halnya seperti         Al –Qur’an 

berbahasa Arab, namun hadis adalah bahasa Nabi Muhammad SAW 

sedangkan Al – Qur’an adalah wahyu Allah. Dalam 

perkembangannya hadis pernah mengalami polusi yang disebabkan 

adanya perpecahan di kalangan umat Islam. Dengan adanya berbagai 

macam persoalan dalam ilmu hadis maka da’i harus mempunyai 

kemampuan di bidang hadis agar ia tidak terkukung dan terprosok 

dengan hadis – hadis mardud.
28

 

8. Kemampuan di Bidang Ilmu Agama Secara Integral 

Da’i adalah sebagai subjek dakwah dalam hal ini da,i ibarat orang 

yang serba tahu di bidang keagamaan. Karena itu agar masyarakat 

tidak kecewa terhadap eksistensi da’i yang dianggap serba tahu di 

bidang agama, sekaligus agar dakwahnya dapat diterima di berbagai 

kelompok dan lapsan masyarakat maka da’i harus mempunyai 

kemampan yang luas di bidang agama. Da,i bukan hanya sebagai 

orator, tetapi dai berperan juga sebagai pemuka yang mampu 

mempengaruhi masyarakatnya unuk meningkatkan kualitas mukmin 

dan muslim seseorang, seklaigus mampu membantu masyarakaat 

dalam memecahkan persoalan – persoalan yang dihadap baik 

                                                             
28

 Ibid, hlm 83 -84. 
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persoalan yang berkaian dengan kemasyarakatan, kekeluargaaan, 

keimanaan maupun peribadatan. Sebagai mana disebutkan itulah 

maka seorang da’i harusmelengkapi dirinya dengan seperangkat ilmu 

– ilmu agama dan secara terus - menerus berusaha 

meningkatkannnya.
29

 

 

C. Pemikiran Samsul Munir Amin Mengenai Bimbingan dan Konseling 

Islam 

Samsul Munir Amin dalam bukunya yang berjudul bimbingan dan 

konseling Islam mengutip pendapat Hallen mengenai Bimbingan dan 

konseling Islam, Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian 

bantuan terarah, kontinyu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat 

mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara 

optimal dengan cara menginternalisasikan nilai – nilai yang terkandung di 

dalam  Al  Qur’an  dan  Hadits  Rasulullah  ke dalam  dirinya,  sehingga  ia 

dapat  hidup  selaras  dan  sesuai  dengan  tuntunan  Al Qur’an  dan Hadits.
30

 

Apabila internalisasi nilai – nilai yang terkandung dalam Al Qur’an 

dan Hadits telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara 

optimal, maka individu tersebut dapat menciptakan  hubungan  yang baik 

dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dari 

                                                             
29

 Ibid,  hlm 85. 
30 Samsul Muni Amin, Bimbingan dan Konseling Islam. Op.cit, hlm 23. 
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peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi 

untuk mengabdi kepada Allah. 
31

 

Secara garis besar tujuan bimbingan dan konseling Islami membantu 

individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
32

 

secara teoretikal fungsi bimbingan dan konseling secara umum 

adalah sebagai fasilitator dan moivator klien dalam upaya mengatasi 

memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan ada pada dirinya 

sendiri. Fungsi ini dapat dijabarkan dalam tugas kegiatan yang bersifat 

preventif ( pencegahan ) terhadap segala macam gangguan mental, spiritual 

dan environmental. ( lingkungan ) yang menghambat, mengancam atau 

menentang proses perkembangan hidup klien. Juga dijabarkan dalam 

kegiatan pelayanan yang bersifat respressive ( kuartif atau penyembuhan ) 

terhadap segala bentuk penyakit mental dan spiritual atau fisikal klien 

dengan cara melakukan referral ( perlimpahan ) kepada para ahlinya, 

mislanya ahli kedokteran ( psychiatrist ), ahli jiwa ( psychologist ), atau ahli 

kedokteran ( dokter kesehatan ) ahli psikoterapi dan lain sebagainya. 
33

 

Fungsi utama bimbingan dan konseling dalam Islam yang 

hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah – 
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 Ibid. hlm 23. 
32

 Ibid, hlm 40. 
33

Ibid, hlm 44. 
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masalah ( keyakinan ). Islam memberikan bimbingan kepada individu agar 

dapat kembali pada Al – Quran dan As – Sunnah. Seperti terhadap individu 

yang memiliki sikap berprasangka buruk kepada Tuhannya dan menganggap 

Tuhanya tidak adil, sehingga ia merasa susah dan menderita dalam 

kehidupannya. Sehingga cenderung menjadi pemarah dan akhirnya akan 

merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Bukanlah perkara yang 

mudah untuk menyembuhkan perkara individu yang telah memiliki 

pemikiran seperti itu. Disinilah fungsi bimbingan dan konseling memberikan 

penyembuhan terhadap gangguan problem hidupnya. 
34

 

Fokus utama bimbingan dan konseling Islam selain memberikan 

perbaikan dan penyembuhan pada mental, spiritual atau kejiwaan dan 

emosional, seperti ungkapan dalam firman Allah : wayuzakkihim ( dan 

mensucikan mereka ), kemudian melanjutkan kualitas dari merti bimbingan 

dan konseling kepada pendidikan dan pengembangan dengan menanamkan 

nilai – nilai dan wahyu sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang hidup.
35

 

Saat ini dikenal banyak metode konseling, khususnya dalam aktivias 

konseling Agama. Namun setidak – tidaknya ada tiga metode yang  bisa 

dilakukan dalam kegiatan konseling agama, antara lain : 
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1. Nondirective Method  

Metode ini sebenarnya bersumber pada beberapa keyakinan dasar 

tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan 

haluan hidupnya sendiri, bahwa mausia memiliki daya yang kuat 

untuk mengembangkan diri, manusia hakikatnya bertanggung 

jawab atas dirinya sendiri, manusia bertndak berdasaran 

pandangan – pandangan subjektif pada dirinya sendiri ( konsep 

diri ) dan terhadap dunia sekitarnya. Penggunaan nondirective 

method menuntut dari konselor suatu kemampuan yang tingggi 

untuk menangkap penghayatan perasaan dalam pernyataan – 

pernyataan konseli dan memantulkan kembali kepada konseli 

dalam bahasa atau tindkaan yang sesuai. 
36

 

2. Directive Method 

Metode ini adalah metode dimana konselor membantu konseli 

dalam mengatasi masalahnya dengan menggali daya pikir 

mereka, tingkah laku yang barangkali terlalu berdasarkan 

perasaan dan dorong implusif harus diganti dengan tingkah laku 

yang lebih rasional. 
37
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37 Ibid, hlm 77 - 78 
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3. Eklektif Method 

Metode eklektif yaitu metode yang sedikit banyak merupakan 

penggabungan unsur – unsure dari directive method dan 

nondirective method. Penggunaan metode ini menuntut 

fleksibilitas tinggi pada konselor untuk menyesuaikan diri dengan 

masing – masing konseli, terhadap konseli yang lain ia lebih 

direktif. Oleh karena itu, penggunaan metode ini menutut 

kehalian yang tinggi dalam  bidang layanan konseling dan 

pengalaman yang  banyak. 
38

 

Konseling merupakan suatu aktvitas yang hidup dan mengaharapkan 

akan lahirnya segala perubahan dan perbaikan yang sangat didambakan oleh 

konselor dan klien. Untuk mencapai tujuan yang mulia sangat diperlukan 

adanya beberapa teknik yang memadai. Apabila tidak didukung dengan 

teknik – teknik yang memadai, tujuan utama konseling akan tidak tercapai 

dengan baik dan memuaskan bagi semua pihak, konselor maupun klien. 

Rasulullah SAW bersabda : 

 َعْن َأِبي َسِعْيد اْلُخْدِري َرِضَي اهللُ َعْنُو قَاَل : َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقْوُل :

ْرُه بَِيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَسانِِو، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقلْ   ِبِو َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَ ْليُ َغي ِّ

  ) رواه مسلم ( َوَذِلَك َأْضَعُف ْاإِلْيَمان
                                                             

38
 Ibid, hlm 79  - 80 
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Artinya : Dari Abi Said Khudri r.a berkata : bahwa beliau mendengar 

Rasulullah SAW berkata ; Barang siapa di antara kalian mengetahui 

kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak kuasa, ubahlah 

dengan lisannya, jika tidak kuasa ubahlah dengan hatinya, dan yang 

demikian itu adalah selemah lemahnya iman ( H.R Muslim ) 

Hadis ini mengandug pesan – pesan yang sangat luas dan 

memberikan pelajaran dalam melakukan konseling dan terapi secara luas. 

Adapun dalam melakukan konseling agama, bisa diterapkan beberapa 

metode, yaitu :  

a. Metode yang bersifat lahir  

Metode yang bersifat lahir ini menggunakan alat yang dapat dilihat, 

didengar, atau dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan 

dan lisan. 

 Dalam penggunaan tangan tersirat bebrapa makna, antara lain : 

1. Dengan menggunakan kekuatan, power, dan otoritas. 

2. Keinginan, kesungguhan dan usaha yang keras. 

3. Sentuhan tangan.
39

 

Teknik tangan ini sering dilakukan pada klien yang sedang 

mengalami stress dan kegelisahan. Sementara itu penggunaan teknik 

konseling dengan menggunakan lisan adalah konselor menyampaikan 

pertanyaan dan nasihat untuk mengetahui kondisi klien. 
40

 

                                                             
39  Ibid,  hlm 81. 
40 Ibid, hlm 82. 
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Dalam konseling konselor lebih banyak menggunakan lisan yaitu 

berupa pertanyaan - pertayaan yang harus dijawab oleh klien baik, jujur, 

dan benar. Agar konselor bisa mendapatkan jawaban – jawaban dan 

pernyataan – pernyataan yang jujur dan terbuka dari klien, kalimat – 

kalimat yang di lontarkan konselor harus berupa kata – kata yang mudah 

dipahami sopan, dan  tidak menyinggung atau melukai hati dan perasaan 

klien. 
41

 

b. Metode yang bersifat batin 

Teknik yang bersifat batin yaitu teknik yang hanya dilakukan dalam 

hati dengan doa dan harapan, namun tidak ada usaha dan upaya keras 

secara konkret, seperti mengggunakan lisan. 

Teknik konseling yang ideal adalah dengan kekuatan , keinginan dan 

usaha yang keras serta bersungguh – sungguh dan diwujudkan secara 

nyata melalui perbuatan, baik menggguakan fungsi tangan dan lisan 

maupun sikap yang lain. 

Konseling dengan menggunakan teknik yang bersifat batin justru 

akan memberiakan dampak yang sangat kuat bagi klien dan terbimbing 

untuk keluar dari permasalahan yang muncul dari dalam dirinya, 

dikarenakan kekuatan doa secara batin akan memberikan kekuatan dalam 

diri dan jiwa klien. 

                                                             
41 Ibid,  hlm 82 - 83 
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Samsul Munir Amin juga mengemukakan pendapatnya mengenai 

beberapa kriteria konselor Islami yaitu : 

a. Konselor Islami hendaklah orang yang menguasai materi khususnya 

dalam masalah keilmuan agama Islam, sehingga pengetahuannya 

mencukupi dalam hal – hal yang berkaitan dengan masalah 

keagamaan. 
42

 

b. Konselor Islami hendaklah orang yang mengamalkan nilai – nilai 

agama Islam dengan baik dan konsekuen, tercermin memalui 

keimanan, ketakwan, dan pengalaman keagamaan dalam kehidupan 

sehati – hari.
43

 

c. Konselor Islami sedapat mungkin mampu mentransfer kaidah – 

kaidah agama Islam secara garis besar yang relvan dengan masalah 

yang dihadapi klien.
44

 

d. Konselor Islami hendaknya menguasai metode strategi yang tepat 

dalam menyampaikan bimbingan dan konseling kepada klien, 

sehingga klien dengan tulus akan menerima nasihat koselor.
45

 

e. Konselor Islami memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan dalam 

perilaku baik di tempatnya berkerja maupun diluar tempatnya 

berkerja. Pendek kata, perilakunya adalah perilaku yang terpuji 

                                                             
42

 Ibid, hlm 270.  
43

 Ibdi. 
44

 Ibid. 
45

 Ibid. 
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sebagai “ uswatun hasanah”, yang mampu menegakan amar ma’ruf 

nahyi munkar. 
46

 

f. Konselor Islami henkanya menguasai bidang psikologi secara 

integral, sehingga dalam tugasnya melaksanakan bimbingan dan 

konseling akan dengan mudah menyampaikan nasihat dengan 

pendekatan psikologi.
47

 

Menurut Samsul Munir Amin pada dasarnya seorang konselor 

sebagai juru dakwah dituntut untuk memiliki persiapan dan kelengkapan 

yang kuat dalam memahami secara mendalam ilmu, makna, serta hukum – 

hukum yang terkandung dalam Al – Qur’an dan As – Sunnah. Bentuk 

pemahaman ini dapat diperinci dalam tiga hal : 

1. Pemahaman terhadap akidah Islam dengan baik dan benar serta 

berpegang teguh kepada dalil – dalil Al – Qur’an dan As – Sunnah.
48

 

2. Pemahaman terhadap tujuan hidup dan posisinya diantara manusia. 

Pemahaman terhadap ketergantungan hidup untuk akhirat dengan 

tidak meninggalkan urusan dunia. 
49

 

3. Iman yang kokoh melahirkan cinta kepada Allah, takut kepada 

siksaan- Nya, optimis akan rahmat-Nya. Selalu berhubunngan 

dengan Allah dalam rangka tawakal ataupun memohon pertolongan-

                                                             
46

 Ibid, hlm 270 - 271 
47

  Ibid, hlm 271. 
48

 Ibid,hlm 270 
49

 Ibid. 
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Nya, ikhlas, dan jujur dalam qaulan wa fi’lan ( ucapan dan  

perbuatan ).
50

 

 

D. Pandangan Samsul Munir Amin Mengenai Bimbingan dan Konseling 

Islam Persfektif Dakwah  

Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT.51 

Sedangkan Secara garis besar tujuan bimbingan dan konseling Islami 

membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
52

 

Tujuan bimbingan dan konseling Islam juga menjadi tujuan dakwah 

Islam. karena dakwah yang terarah adalah memberikan bimbingan kepada 

umat Islam untuk betul - betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan 

hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, bimbingan dan konseling 

agama Islam adalah bagian dari dakwah Islam. Demikian pula tujuan 

bimbingan dan konseling juga merupakan tujuan dakwah Islam.
53 

                                                             
50

Ibid. 
51

 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah.Op.Cit.hlm 61 
52

 Samsul Muni Amin, Bimbingan dan Konseling Islam. Op.cit, hlm 40. 
53

 Ibid.hlm 40. 
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Dalam bukunya Samsul Munir Amin berpendapat bahwa dakwah 

berfungsi memberikan peringatan kepadanya, melalui amar ma’ruf nahi 

munkar kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat tercapai.
54

 

Fungsi utama bimbingan dan konseling dalam Islam yang 

hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah – 

masalah ( keyakinan ). Islam memberikan bimbingan kepada individu agar 

dapat kembali pada Al – Quran dan As – Sunnah. Seperti terhadap individu 

yang memiliki sikap berprasangka buruk kepada Tuhannya dan menganggap 

Tuhanya tidak adil, sehingga ia merasa susah dan menderita dalam 

kehidupannya. Sehingga cenderung menjadi pemarah dan akhirnya akan 

merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Bukanlah perkara yang 

mudah untuk menyembuhkan perkara individu yang telah memiliki 

pemikiran seperti itu. Disinilah fungsi bimbingan dan konseling memberikan 

penyembuhan terhadap gangguan problem hidupnya. 
55

 

Dengan kemampuan dan pemahaman yang matang terhadap Al – 

Quran dan Al – Hikmah, maka secara otomatis individu akan terhindar dan 

tercegah dari – hal – hal yang dapat merusak dan menghancurkan eksistensi 

dan esensi dirinya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Itulah fungsi 

khas bimbingan dan konseling Islam, ia tidak hanya memberikan bantuan 

                                                             
54 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Op.Cit, hlm 61. 
55 Ibid, hlm 50. 
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atau mengadakan perbaikan, penyembuuhan, pencegahan demi 

kerharmonisan hidup dan kehidupan lahiriah maupun batiniah, tidak hanya  

kehidupan duniawi, tetapi juga ukhrawi.
56

 

Dakwah melalui pelayanan bimbingan dan konseling Islam pada 

dasarnya merupakan dakwah dalam bentuk lisan dengan metode dakwah 

mau’ izhah hasanah , sebagaimana yang disebutkan dalam Al – Quran surah 

An – Nahl ayat 125. 
57

 

Mau’izhah hasanah atau nasihat yang baik, maksudnya adalah 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu 

petunjuk – petunjuk yang searah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat 

diterima, berkenan dihati, menyentuh perasaan, lurus dipikiran, menghindari 

sikap kasar, dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audiens ( klien ) 

sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadaranya dapat 

mengukuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah. 

Dengan demikian, bimbingan dibidang agama Islam merupakan 

kegiatan dari dakwah Islamiah. Karena dakwah terarah ialah memberikan 

bimbingan kepada umat Islam untuk untuk betul betul mencapai dan 

melaksanakan keseimbangan hidup fid dunya wal akhirah. Pembimbingan 

adalah tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas – tugas 

                                                             
56

 Ibid.  
57

 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Op.Cit, hlm 11 dan 99. 
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dakwah sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan – ketentuan 

lain yang telah digariskan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

dakwah dapat dicapai dengan sebaik – baiknya.
58

 

                                                             
58

 Ibid, hlm 24 
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BAB IV 

ANALISIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM 

PERSPEKTIF DAKWAH MENURUT SAMSUL MUNIR AMIN 

 Analisis Bimbingan dan Konseling Islam Persfektif Dakwah Menurut 

 Samsul Munir Amin 

 Dalam bab III sebelumnya, penulis telah menguraikan dan membahas 

beberapa pilar pemikiran Samsul Munir Amin mengenai bimbingan dan 

konseling Islam dan dakwah. Selanjutnya, penulis akan menganalisis dan 

menjelaskan bagaimana pemikiran Samsul Munir Amin mengenai bimbingan 

konseling Islam persfektif  dakwah. Dalam bab IV ini Penulis memberikan 

beberapa penjelasan mengenai : 

- Pandangan Samsul Munir Amin Mengenai Dakwah,  

- Pandangan Samsul Munir Amin Mengenai Bimbingan Islam Persfektif 

Dakwah. 

- Pandangan Samsul Munir Amin Mengenai Konseling Islam Persfektif 

Dakwah 

1. Pandangan Samsul Munir Amin Mengenai Dakwah 

 Menurut Samsul Munir Amin dakwah adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan pesan agama Islam 

kepada oranglain agar mereka menerima ajaran Islam tersebut dan 
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menjalankannya dengan baik dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun 

akhirat, dengan menggunakan cara – cara tertentu.
1
 

Sepandapat dengan Jamaluddin Kafie yang berpendapat dakwah 

adalah suatu sistem kegiatan dari seseorang, sekelompok, segolongan, umat 

Islam sebagai aktualisasi imaniah yang dimanifestaskan dalam bentuk seruan, 

ajakan, panggilan, undangan, doa, yang disampaikan dengan ikhlas dan 

manggunakan metode sistem dan teknik tertentu agar mampu menyentuh 

kalbu dan fitrah seseorang, keluarga, kelompok, massa dan masyarakat 

manusia, supaya dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk mencapai tujuan 

tertentu
2
. 

H. M Arifin mengemukakan bahwa dakwah mengandung pengertian 

sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku 

dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha 

mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok 

agar supaya timbul dalam dirinya seuatu pengertian, kesadaran, sikap, 

penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang 

di sampaikan kepadanya tanpa ada unsur – unsur pakasaan. 
3
 

Penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh para 

ahli bahwa dakwah adalah suatu kegiatan menyampaikan dan 

                                                             
1
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah  ( Jakarta : Amzah . 2013 ) hlm 5. 

2 Jamaluddin Kafie, Psikologi Dakwah ( Surabaya : Indah , 1993 ) , hlm 29.  
3 H.M. Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000 ), 

hlm 6. 
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mengaplikasikan ajaran Islam kedalam kehidupan sehari – hari dengan 

menggunakan metode tertentu agar mampu mempengaruhi seseorang untuk 

bisa memperaktikan ajaran Islam tanpa adanya unsur – unsur keterpaksaan. 

Seorang da’i  sebagai subjek dakwah harus mampu menyesuaikan 

diri dan mengarahkan pesan dakwahnya sesuai dengan tingkat berpikir dan 

lingkup pengalaman objek dakwahnya, agar tujuan dakwah sebagai ikhtiar 

untuk mengaktualisasikan nilai – nilai ajaran Islam kedalam kehidupan 

pribadi atau masyarakat dapat terwujud.  

Berikut kompetensi yang harus dimiliki juru dakwah menurut Samsul 

Munir Amin: 

1. Kemampuan berkomunnikasi 

Dakwah adalah kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang 

berarti disana ada proses komunikasi, proses bagaimana agar suatu 

pesan da’I ( komunikator ) dapat sampai pada komunikan sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh da’i.
4
 

2. Kemampuan Penguasaan Diri 

Seorang da’i ibarat seorang pemandu yang bertugas mengarahkan 

dan membimbing kliennya untuk mengenal dan mengetahui serta 

memahami objek – objek yang belum diketahui dan perlu diketahui.
5
 

                                                             
4
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Op.Cit,  hlm 79. 

5
 Ibid, hlm 79 -80 . 
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3. Kemampuan Pengetahuan Psikologi 

Dengan memahami pengetahuan ini ia akan dapat bersikap bijaksana 

dan pantang purus asa dalam menghadapi komunikannya yang sikap 

dan kepribadiannya beraneka ragam.
6
 

4. Kemampuan Pengetahuan Kependidikan. 

Sebagai pendidik, sudah semestinya da’i harus mengerti dan 

memahami ilmu – ilmu yang berkaitan dengan pendidikan                   

( tarbiyah ) baik dalam bisang tekniknya, metode ataupun 

strateginya, sehingga akan mudah dicapai tujuan dakwah.
7
 

5. Kemampuan Pengetahuan di Bidang Pengetahuan Umum. 

Keanekaragaman pengetahuan dan pendidikan anggota masyarakat 

menuntut da’i membekali dengan seperangkat pengetahuan yang 

dapat menjadikan da’i tidak ketinggalan informasi di badingkan 

anggota masyarakatnya.
8
 

6. Kemampuan di Bidang Al – Qur’an 

Al – Qur’an adalah wahyu Allah yang merupakan sumber utama        

( Pokok ) materi dakwah. Isi Al – Qur’an sifatnya umum sesuai 

eksistensinya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menguasai 

                                                             
6
 Ibid, hlm 80. 

7
 Ibid, hlm 81. 

8
 Ibid, hlm 81 – 82. 
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kitab suci Al – Qur’an adalah keharusan yang tidak bisa di tawar – 

tawar bagi seorang da’i.
9
 

7. Kemampuan Pengetahuan di Bidang Ilmu Hadis 

Kalau Al – Qur’an sebagai sumber utama dalam Islam maka hadis 

adalah sumber kedua.
10

 

8. Kemampuan di Bidang Ilmu Agama Secara Integral 

Da’i adalah sebagai subjek dakwah dalam hal ini da,i ibarat orang 

yang serba tahu di bidang keagamaan. Karena itu agar masyarakat 

tidak kecewa terhadap eksistensi da’i yang dianggap serba tahu di 

bidang agama, sekaligus agar dakwahnya dapat diterima di berbagai 

kelompok dan lapsan masyarakat maka da’i harus mempunyai 

kemampan yang luas di bidang agama.
11

 

 Menurut Al-Bayanuni sebagaimana yang dikutip oleh Moh.Ali Aziz 

mengemukakan persyaratan pendakwah sebagai berikut : 

a. Memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang didakwahkan. 

b. Menjalin hubungan yang erat dengan  mitra dakwah 

c. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan. 

d. Ilmunya sesuai dengan perbuatannya dan konsisten ( Istiqomah ) 

dalam pelaksanaannya. 

e. Memiliki kepekaan yang tajam.  

f. Bijak dalam mengambil metode. 

g. Perilakunya terpuji. 

h. Berbaiksangka dengan umat Islam. 

i. Menutupi cela orang lain. 

j. Berbaur dengan  masyarakat jika dipandang baik untuk dakwah dan 

                                                             
9
 Ibid, hlm 82 – 83. 

10
 Ibid, hlm 83 -84. 

11
 Ibid,  hlm 85 
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menjauh jika justru tidak menguntungkan.  

k. Menempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya dan 

mengetahui kelebihan masing – masing individu. 

l. Saling memebantu, saling bermusyawarah, dan saling menasihati 

dengan sesama pendakwah.
12

 

 

Penulis sependapat dengan tokoh diatas seorang da’i harus bisa 

memiliki kompetensi – kompetensi dengan baik, memiliki pengetahuan dan 

wawasan yang luas, menyesuaian diri terhadap lingkungan, dan memiliki 

perilaku terpuji terhadap masyarakat. 

2. Pandangan Samsul Munir Amin Mengenai Bimbingan Islam 

Persfektif Dakwah. 

 Menurut Samsul Munir Amin bimbingan adalah bantuan yang 

diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka 

memperkembangkan potensi – potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya 

mengatasi permasalaahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan 

hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang 

lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.
13

 

 Sejalan dengan pemikiran Menurut Tohirin bimbingan adalah bantuan 

yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang 

dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan 

mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi dan pemberian nasihat 

                                                             
12 Moh. Ali Aziz. Ilmu Dakwah ( Jakarta : Kencana : 2009 )hlm 218 - 219 . 
13 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, ( Jakarta : Amzah, 2013 ), hlm 7. 
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serta gagasan dalam suasana asuhan dan berlandaskan norma – norma kode 

etik yang berlaku.
14

 

 Diperkuat oleh pendapat Sofyan S Willis Bimbingan adalah proses 

bantuan terhadap individu agar ia dapat mamahami dirinya, mengarahkan diri, 

dan kemudian meralisasikan dirinya dalam kehidupan nyata.
15

 

 Penulis sepakat dengan pendapat diatas bahwa bimbingan merupakan 

suatu proses pemberian bantuan secara berkesisnambungan dan sistematis 

kepada seseorang atau sekelompok agar dapat mengembangkan potensi dan 

kemampuannya secara mandiri. 

 Samsul Munir Amin berpendapat mengenai bimbingan keagamaan 

yaitu bimbingan dalam rangka membantu pemecahan problem seseorang 

dalam dalam kaitan nya dengan masalah – masalah keagamaan, melalui 

keimanan keagamaannya. Dengan menggunakan pendekatan keagamaan 

dalam konseling tersebut, klien diberi kesadaran terhadap adanya hubungan 

sebab akibat dalam rangkaian problem dialaminya dalam pribadinya yang 

dihubungkan dengan keimanannya yang mungkin pada saat itu telah lenyap 

dari jiwa klien.
16

 

 Dengan demikian, bimbingan dibidang agama Islam merupakan 

kegiatan dakwah Islamiah. Karena dakwah yang terarah ialah memberikan 

                                                             
14 Tohirin, Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Di Madrasah ( Bebasis Integrasi ),      

( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2007 ) hlm 50. 
15 Sofyan S.Willis, Konseling Individual Teori Dan Praktek ( Bandung : Alfabeta, 2013 ),  

hlm 14 
16 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, Op.Cit, hlm 58. 
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bimbingan kepada umat Islam untuk betul betul mencapai dan melaksanakan 

keseimbangan hidup fiddunya wal akhirah.
17

 

 Pembimbingan adalah tindakan pemimpinan yang dapat menjamin 

terlaksana tugas – tugas dakwah sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan 

ketentuan – ketentuan lain yang telah digariskan. Sehingga apa yangmenjadi 

tujuan dan sasaran dakwah dapat dicapai dengan sebaik - baiknya.
18

 

 Menurut Tohirin Makna bimbingan pengembangan kehidupan 

beragama adalah bantuan yang diberikan pembimbing kepada terbimbing agar 

mereka mampu menghadapi memecahkan masalah – masalah yang berkenaan 

dengan keehidupan beragama. Melalui pelayanan bimbingan ini klien dapat 

dibantu mencarikan alternative bagi pemecahan – pemecahan masalah yang 

berkenaan dengan kehidupan beragama.
19

 

 Diperkuat Pendapat Anwar Sutoyo, bimbingan Islami didefinisikan 

sebagai proses bantuan yang diberikan secara ikhlas kepada individu atau 

sekelompok individu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT, dan untuk menemukan serta mengembangkan potensi – potensi 

mereka melaui usaha mereka sendiri, baik untuk kebahagiaan pribadi maupun 

kemaslahatan sosial. 
20

 

                                                             
17 Ibid, hlm 24 
18 Ibid. 
19 Tohirin, Op.Cit, hlm 127  
20

 Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islami ( Teori dan Praktik ) ( Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2014 ) hlm 18-20. 
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 bimbingan Islami merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan 

pembimbing secara ikhlas kepada individu atau sekelompok individu               

( terbimbing ) untuk menemukan serta mengembangkan potensi – potensinya 

melaui usaha sendiri,. Bimbingan dalam rangka membantu pemecahan 

problem seseorang dalam dalam kaitan nya dengan masalah – masalah 

keagamaan Melalui pelayanan bimbingan ini klien dapat dibantu mencarikan 

alternative bagi pemecahan – pemecahan masalah yang berkenaan dengan 

kehidupan beragama, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

dan akhirat. 

 

3. Pandangan Samsul Munir Amin Mengenai Konseling Islam Persfektif 

Dakwah 

Samsul Munir Amin dalam bukunya yang berjudul bimbingan dan 

konseling Islam mengutip pendapat Hallen mengenai Bimbingan dan 

konseling Islam, Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian 

bantuan terarah, kontinyu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat 

mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara 

optimal dengan cara menginternalisasikan nilai – nilai yang terkandung di 
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dalam  Al  Qur’an  dan  Hadits  Rasulullah  ke dalam  dirinya,  sehingga  ia 

dapat  hidup  selaras  dan  sesuai  dengan  tuntunan  Al Qur’an  dan Hadits.
21

 

 Sejalan dengan pendapat H.M Arifin sebagaimana dalam yang dikutip 

oleh Erhamwilda, konseling Islami adalah segala kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan – kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar 

supaya seorang tersebut mampu mengatasinya sendiri, karena timbul 

kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, 

sehingga timbul pada dirinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat 

sekarang dan masa yang kaan datang. 
22

 

 Diperkuat oleh pendapat Erhamwilda konseling Islami adalah bantuan 

yang diberikan kepada klien ( orang bermasalah ) oleh seorang yang ahli 

dalam konseling untuk membantu klien memecahkan permasalahannya sesuai 

tuntunan Al – Quran dan Hadits, sehingga klien mampu menggunakaan 

potensi – potensi untuk menghadapi hidup dan kenyataan hidup dengan wajar 

dan benar.
23

 

Penulis setuju dengan pendapat diatas bahwa konseling Islam 

merupakan proses pemberian bantuan secara sistematis yang dilakukan 

seorang konselor kepada klien atas dasar keikhlasan agar klien dapat 

                                                             
21 Samsul Muni Amin, Bimbingan dan Konseling Islam. Op.cit, hlm 23. 
22

 Erhamwilda, Konseling Islami ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009 ), hlm 95 
23

 Ibid, hlm 100.  
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mengembangkan potensi atau fitrah yang di milikinya secara optimal dengan 

cara mengaplikasikan nilai – nilai yang ada di dalam Al – Quran dan Hadits, 

agar klien tersebut dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Menurut Samsul Munir Amin ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan 

dalam kegiatan konseling: 

1. Nondirective Method  

Metode ini sebenarnya bersumber pada beberapa keyakinan dasar 

tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan 

haluan hidupnya sendiri, bahwa mausia memiliki daya yang kuat 

untuk mengembangkan diri, manusia hakikatnya bertanggung 

jawab atas dirinya sendiri, manusia bertndak berdasaran 

pandangan – pandangan subjektif pada dirinya sendiri ( konsep 

diri ) dan terhadap dunia sekitarnya. Penggunaan nondirective 

method menuntut dari konselor suatu kemampuan yang tingggi 

untuk menangkap penghayatan perasaan dalam pernyataan – 

pernyataan konseli dan memantulkan kembali kepada konseli 

dalam bahasa atau tindkaan yang sesuai.  

2. Directive Method 

Metode ini adalah metode dimana konselor membantu konseli 

dalam mengatasi masalahnya dengan menggali daya pikir 

mereka, tingkah laku yang barangkali terlalu berdasarkan 
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perasaan dan dorong implusif harus diganti dengan tingkah laku 

yang lebih rasional.  

3. Eklektif Method 

Metode eklektif yaitu metode yang sedikit banyak merupakan 

penggabungan unsur – unsur dari directive method dan 

nondirective method. Penggunaan metode ini menuntut 

fleksibilitas tinggi pada konselor untuk menyesuaikan diri dengan 

masing – masing konseli, terhadap konseli yang lain ia lebih 

direktif. Oleh karena itu, penggunaan metode ini menutut 

kehalian yang tinggi dalam  bidang layanan konseling dan 

pengalaman yang  banyak.  

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Erhamwilda yang 

menyatakan bahwa konseling Islami dalam pelaksanaannya lebih bersifat 

eklektik atau tidak terikat pada satu pendekatan saja. Penggunaan 

pendekatan konseling akan disesuaikan dengan karakter klien dan 

masalahnya. Suatu saat konselor bisa menggunakan pendekatan direktif, 

dimana konselor lebih banyak berperan sebagai orang yang memberikan 

pelajaran dan konselor aktif menunjukan pada klien cara dan langkah 

penyelesaian masalah yang bisa di tempuh klien. Konselor juga dapat 

menggunakan pendekatan nondirektif dimana konselor melakukan 

munasabah ( mengevaluasi dan merenungkan akan hakikat dirinya dan sikap 
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serta perilakunya saat sekarang, mana yang sejalan dengan nilai Islam dan 

mana yang terlanjur melanggar ). 
24

 

Menurut penulis dalam menggunakan pendekatan direktif, 

nondirektif ataupun eklektif konselor harus tetap menjadikan Al – Quran dan 

hadits sebagai landasan atau dengan kata lain pendekatan konseling yang 

konselor pilih tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai agama Islam. 

 Samsul Munir Amin juga berpendapat mengenai tentang kompetensi 

yang harus dimiliki konselor Islami yaitu :  

a. Konselor Islami hendaklah orang yang menguasai materi 

khususnya dalam masalah keilmuan agama Islam, sehingga 

pengetahuannya mencukupi dalam hal – hal yang berkaitan 

dengan masalah keagamaan. 
25

 

b. Konselor Islami hendaklah orang yang mengamalkan nilai – nilai 

agama Islam dengan baik dan konsekuen, tercermin memalui 

keimanan, ketakwaan, dan pengalaman keagamaan dalam 

kehidupan sehati – hari.
26

 

                                                             
24

 Ibid, hlm 117.  
25

 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan konseling Islam, Op.Cit, hlm  75 – 76 hlm 270.  
26

 Ibdi. 
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c. Konselor Islami sedapat mungkin mampu mentransfer kaidah – 

kaidah agama Islam secara garis besaryang relvan dengan 

maslaag yang dihadapi klien.
27

 

d. Konselor Islami hedaknya menguasai metode strategi yang tepat 

dalam menyampaikan bimbingan dan konseling kepada klien, 

sehingga klien dengan tulus akan menerima nasihat koselor.
28

 

e. Konselor Islami memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan 

dalam perilaku baik di tempatnya berkerja maupun diluar 

tempatnya berkerja. Pendek kata, perilakunya adalah perilaku 

yang terpuji sebagai “ uswatun hasanah”, yang mampu 

menegakan amar ma’ruf nahyi munkar. 
29

 

f. Konselor Islami hendaknya menguasai bidang psikologi secara 

integral, sehingga dalam tugasnya melaksanakan bimbingan dan 

konseling akan dnegan mudah menyampaikan nasihat dengan 

pendekatan psikologi.
30

 

Menurut Samsul Munir Amin pada dasarnya seorang konselor 

sebagai juru dakwah dituntut untuk memiliki persiapan dan kelengkapan 

yang kuat dalam memahami secara mendalam ilmu, makna, serta hukum – 

                                                             
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
29

 Ibid, hlm 270 - 271 
30

  Ibid, hlm 271. 
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hukum yang terkandung dalam Al – Qur’an dan As – Sunnah. Bentuk 

pemahaman ini dapat diperinci dalam tiga hal : 

1. Pemahaman terhadap akidah Islam dengan baik dan benar serta 

berpegang teguh kepada dalil – dalil Al – Qur’an dan As – Sunnah.
31

 

2. Pemahaman terhadap tujuan hidup dan posisinya diantara manusia. 

Pemahaman terhadap ketergantungan hidup unuk akhirat dengan 

tidak meninggalkan urusan dunia. 
32

 

3. Iman yang kokoh melahirkan cinta kepada Allah, takut kepada 

siksaan- Nya, optimis akan rahmat-Nya. Selalu berhubunngan 

dengan Allah dalam rangka tawakkal ataupun memohon pertolongan-

Nya, ikhlas, dan jujur dalam qaulan wa fi’lan ( ucapan dan  

perbuatan ).
33

 

Pendapat dari Samsul Munir Amin diatas diperkuat oleh pendapat 

Anwar Sutoyo yang mengemukakan mengenai prinsip yang berhubungan 

dengan konselor yaitu : 

a. Konselor dipilih atas dasar kualifikasi keimanan, ketaqwaan, 

pengetahuan tentang konseling dan syariat Islam, keterampilan 

dan pendidikan.
34

 

                                                             
31

 Ibid, hlm 270 
32

 Ibid. 
33

Ibid. 
34

 Anwar Sutoyo, Op.Cit, hlm 210  
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b. Ada peluang bagi konselor untuk membantu individu 

mengembangkan dan atau kembali kepada fitrahnya. Namun 

diakui bahwa hasil akhirnya masih tergantung pada izin Allah. 

Oleh sebab itu, pembimbing tidak perlu menepuk dada jika 

sukses dan berkecil hati ketika gagal.
35

 

c. Adanya tuntunan Allah agar pembimbing mampu menjadi 

teladan yang baik bagi individu yang dibimbingnya. Perlu diingat 

bahwa pembimbing bukan hanya ucapannya, tetapi lebih dari itu 

adalah amaliahnya.
36

 

d. Ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal – hal 

yang gaib. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu 

seyogyanya ada bagian – bagian tertentu yang diserahkan kepada 

Allah.
37

 

e. Konselor harus menghormati dan  memelihara informasi 

berkenaan dengan rahasia ( confidensial ) mengenai individu 

yang dibimbingnya.
38

 

f. Dalam merujuk ayat – ayat Al – Qur’an, konselor harus 

menggunaan penafsiran para ahli.
39

 

                                                             
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
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g. Dalam menghadapi hal – hal yang konselor sendiri kurang 

memahami, seyogianya ditanyakan atau diserahkan kepada orang 

lain yang dipandang lebih ahli.
40

 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas mengenai kriteria 

juru dakwah dan konselor Islami penulis berpendapat bahwa kriteria juru 

dakwah dan konselor Islami sebenarnya memiliki banyak kesamaan yaitu : 

1. Seorang yang mempunyai pemahaman ajaran agama yang 

memadai, terus menerus berusaha menambah ilmu agama dan 

tetap istiqomah menjalankan ajaran agama. 

2. Seseorang yang ikhlas dalam membantu orang lain. 

3. Seseorang yang dapat dijadikan teladan yang baik. 

4. Seorang yang menyadari akan kelemahannya dan tidak malu 

minta bantuan kepada ahli lain jika kesulitan dalam mengaasi 

masalah kliennya. 

5. Seseorang yang bisa memegang amanah dan rahasia. 

6. Selalu merujuk pada Al – Qur’an dan Hadis. 

Menurut Samsul Munir Amin Dakwah melalui pelayanan bimbingan 

dan konseling Islam pada dasarnya merupakan dakwah dalam bentuk lisan 

                                                             
40

 Ibid. 
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dengan metode dakwah mau’ izhah hasanah, sebagaimana yang disebutkan 

dalam Al – Quran surah An – Nahl ayat 125. 
41

 

Mau’izhah hasanah atau nasihat yang baik, maksudnya adalah 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu 

petunjuk – petunjuk yang searah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat 

diterima, berkenan dihati, menyentuh perasaan, lurus dipikiran, menghindari 

sikap kasar, dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audiens ( klien ) 

sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadaranya dapat 

mengukuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah.
42

 

Menurut pendapat Moh. Ali Aziz metode konseling dalam dakwah 

diperlukan mengingat banyaknya masalah yang terkait dengan keimanan dan 

pengalaman kegamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan mtode ceramah 

atau pun diskusi. 

Penulis berpendapat metode dakwah bimbingan dan konseling Islam 

lebih tepat diterapkan dalam bentuk kelompok maupun individu, terutama 

dalam individu. Ketika klien ( mad’u ) tidak dapat menyampaikan masalah 

pribadinya secara nyaman, leluasa dan terbuka di depan jama’ah yang 

banyak. Maka konselor ( da’i ) dapat menerapkan metode bimbingan dan 

konseling Islam, karena dalam metode bimbingan dan konseling Islam 

                                                             
41

 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Op.Cit, hlm 11 dan 99. 
42

 Ibid,hlm 99. 
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terdapat asas kerahasiaan sehingga dapat menjaga kerahasiaan masalah klien 

dan klien dapat bebas menyampaikan perasaan dan permasalahannya kepada 

konselor.   
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BAB V 

KESEIMPULAN DAN SARAN 

A. Keseimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab I sampaii bab IV sebelumnya maka dapat 

diambil keseimpulan sebagai berikut : 

Samsul Munir Amin dalam bukunya yang berjudul bimbingan dan 

konseling Islam mengutip pendapat Hallen  mengenai Bimbingan dan 

konseling Islam, Menurut pendapat Hallen, Bimbingan konseling Islam 

adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinyu, dan sistematis kepada 

setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama 

yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai – 

nilai yang terkandung di dalam  Al  Qur’an  dan  Hadits  Rasulullah  ke 

dalam  dirinya,  sehingga  ia dapat  hidup  selaras  dan  sesuai  dengan  

tuntunan  Al Qur’an  dan Hadits.  

Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT.  

Sedangkan Secara garis besar tujuan bimbingan dan konseling Islami 

membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
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Dakwah melalui pelayanan bimbingan dan konseling Islam pada 

dasarnya merupakan dakwah dalam bentuk lisan dengan metode dakwah 

mau’ izhah hasanah , sebagaimana yang disebutkan dalam Al – Quran surah 

An – Nahl ayat 125.  

Mau’izhah hasanah atau nasihat yang baik, maksudnya adalah 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu 

petunjuk – petunjuk yang searah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat 

diterima, berkenan dihati, menyentuh perasaan, lurus dipikiran, menghindari 

sikap kasar, dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audiens ( klien ) 

sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadaranya dapat 

mengukuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah. 

Ada tiga metode yang  bisa dilakukan dalam kegiatan konseling 

agama yaitu  Nondirective Method ( memantulkan perasaan ), Directive 

Method ( menggali daya piker klien ), Eklektif Method ( penggabungan 

nondirective,  dan directive method ). 

Menurut Samsul Munir Amin pada dasarnya seorang konselor 

sebagai juru dakwah di tuntut untuk memiliki persiapan dan kelengkapan 

yang kuat dalam memahami secara mendalam ilmu, makna, serta hukum – 

hukum yang terkandung dalam Al – Qur’an dan As – Sunnah. Bentuk 

pemahaman ini dapat diperinci dalam tiga hal : 
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1. Pemahaman terhadap akidah Islam dengan baik dan benar serta 

berpegang teguh kepada dalil – dalil Al – Qur’an dan As – Sunnah. 

2. Pemahaman terhadap tujuan hidup dan posisinya diantara manusia. 

Pemahaman terhadap ketergantungan hidup untuk akhirat dengan 

tidak meninggalkan urusan dunia.  

3. Iman yang kokoh melahirkan cinta kepada Allah, takut kepada 

siksaan- Nya, optimis akan rahmat-Nya. Selalu berhubunngan 

dengan Allah dalam rangka tawakkal ataupun memohon pertolongan-

Nya, ikhlas, dan jujur dalam qaulan wa fi’lan ( ucapan dan  

perbuatan ) 

 

B. Saran  

Bimbingan dan konseling Islam memandang semuanya secara 

menyeluruh kemudian diterapkan dalam proses pengembangan dakwah Islam 

yang dijadikan sebagai  alternatif pendekatan dakwah. Beberapa saran yang 

dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut : 

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan 

masih bersifat teori. Namun, penulis menganggap bahwa penulisan ini 

sangat penting bagi mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam untuk menggali nilai –nilai dan mengembangkan wawasan 

keilmuan bimbingan dan konseling Islam. 



87 
 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan 

mengembangkan bimbingan dan konseling Islam sebagai acuan dalam 

mengembangkan dakwah Islam. Meskipun penelitian ini masih 

bersifat teori tetapi bimbingan dan konseling Islam sudah 

menggunakan acuan tersebut dalam proses pelaksanaan bimbingan dan 

konseling. Hanya saja, belum terbentuk menjadi sebuah model untuk 

dapat dijadikan  alternatif model pendekatan dalam proses memahami 

klien. 
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